KATALOG PRODUKTÓW / PRODUCT CATALOGUE

Tworzenie nowych produktów oznacza doswiadczanie nowych
emocji. Pomysł, projekt, pierwszy prototyp, zespół techniczny, oraz
handlowy, które pracują wspólnie aby uzyskać produkt końcowy certyfikaty testowe i co najwazniejsze, dreszczyk emocji, gdy
widzimy Twoją reakcję na prezentację produktu.
Emocje są zarezerwowane dla tych którzy je tworzą.
Zespół Transforms
Creating a product means experiencing new emotions. The idea,
the project, the first prototype, the technical team and the sales
team who work in harmony to obtain the final product, the tests,

certifications and, last but not least, the immense thrill when we
see your reaction s upon product presen tation . Emotion s are the
preserve of those who create.
The Transforms Team
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10 CECH, KTÓRE SPRAWIAJĄ ŻE
MAŁE PRZESTRZENIE STAJĄ SIĘ UNIKATOWE
10 CHARACTERISTICS THAT MAKE
SMALL SPACES UNIQUE COLLECTION

1
Mechanizmy z
certyfikatem
CATAS
Mechanisms
with certified
CATAS

4

2
Produkty jedyne
w swoim rodzaju
Unique products

3
Zaprojektowane
przez zespół
doświadczonych
architektów
The products are
designed by
experienced architects
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Łatwy montaż Łatwe i lekkie
frontu
otwieranie, oraz zamykanie
Easy front
Opening with
mounting
dumper-Easy
and light closing
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Podnóżek
z podwójną
regulacją
Foot with dual
adjustment

System
bezpieczeństwa
Security
system

Zredukowana
głębokość
korpusu
Reduced
depth cabinet

Szeroka oferta
akcesoriów
Variety offer
of accessories

Wysokiej jakości
materiały
High quality
of used
materials
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Accessori / Optionals

Odbojnik do drzwi
Door stop

Odbojnik z systemem push - pull
Door stop with push

Listwa blokady drzwi z magnesem
Door stop metal bar with magnet

Odbojnik z systemem push - pull i magnesem
Door stop with push and magnet

Blokada drzwi z magnesem
Door stop with magnet

Zamek
Lock

Półka z funkcją nogi
Syncronized and adjustable foot shelf

Metalowe wzmocnienie półki
Metal bar reinforcement for shelf

Okucie pleców
Bayonets for back

Okucie boków
Bayonets for arms

Wzmocnienie listew w okolicy lędźwiowej
Slat support for the lumbar region
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ŁÓŻKA SKŁADANE RĘCZNIE

Smartbed V
Metalowy stelaż z listwami z drewna bukowego
i mechanizmem składania w pozycji pionowej
oparty na siłownikach gazowych, z regulowaną nogą.

Metal base with slats in beech wood and folding
mechanism in vertical with amortized pistons
and syncronized and adjustable foot.

PODWÓJNY STELAŻ
200 kg

MATERIAŁY
Metalowe profile
Listwy z drewna bukowego
MATERIALS
Metal tube
Slats in beech wood

UWAGA. Produkt nie zawiera w zestawie
drewnianego korpusu i materaca.
NOTE. The item does not include the
supply of wooden cabinet and mattress.

DANE TECHNICZNE
Rozmiary różnią się w zależności
od rozmiarów stelażu łóżka.

MAKSYMALNA WAGA
LOAD CAPACITY

WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust

DOUBLE
200 kg

POJEDYŃCZY STELAŻ
150 kg
SINGLE
150 kg

TECHNICAL DATA
Sizes vary according to
the size of the bed base.32

217,5

217,5

32
215

28,5

Rozmiary całkowite ze stelażem łóżka podwójnego 163x202
Overall sizes with double bed base 163x202
8

173,6

32
215

28,5

Rozmiary całkowite ze stelażem łóżka pojedyńczego 83x202
Overall sizes with single bed base 83x202

93,6

MANUAL FOLDING BEDS
Wszystkie rozmiary mogą być wyprodukowane: tabela
pokazuje rozmiary dla łóżek pojedyńczych i podwójnych.
All sizes can be manufactured; the schedule shows
the measurements for single and double bed bases.
STELAŻ

PAKOWANIE

UWAGA. Szerokość stelaża = szerokość maretaca + 3cm,
długość stelaża = długość materaca + 2cm.
NOTE. Width bed base = width mattress + 3cm,
length bed base = length mattress + 2cm.
WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

OBJĘTOŚĆ (m3)

83x202

1

22

85 x 205 x 5

0,09

163x202

1

35

165 x 205 x 5

0,17

163x202

1

38

85 x 205 x 10

0,17

STANDARDOWE KOMPONENTY
STANDARD COMPONENTS

DODATKI NA ZAMÓWIENIE (patrz str. 6)
OPTIONALS ON REQUEST (see page 6)

Odbojnik drzwi
Door stop

Odbojnik z systemem
push - pull
Door stop with push

Listwa blokady drzwi
z magnesem

Odbojnik push - pull
z magnesem

Blokada drzwi z magnesem
Door stop with magnet

Zamek
Lock

Półka z funkcją nogi
Syncronized adjustable foot shelf

Metalowe wzmocnienie półki
Door stop metal bar with magnet Door stop with push and magnet Metal bar reinforcement for shelf

Obudowa z tworzywa sztucznego PS
Cover in plastic material PS

Wzmocnienie listew w
okolicy lędźwiowej
Slat support for the lumbar region

OPCJONALNIE
Stelaż łóżka podwójnego
może być dostarczony jako
dwie oddzielne części, dla
łatwiejszego transportu i dostawy.
VARIANTS
The double bed base can
be supplied as two separate
single bed bases for an easier
transport and delivery.

Łóżko podwójne 163x202cm
Double bed 163x202cm
9

ŁÓŻKA SKŁADANE RĘCZNIE

Smartbed O
Metalowy stelaż z listwami z drewna bukowego
i mechanizm składania w pozycji poziomej
oparty na siłownikach gazowych, z regulowaną nogą.
Metal base with slats in beech wood and folding
mechanism in horizontal with amortized pistons
and syncronized and adjustable foot.

MAKSYMALNA WAGA
LOAD CAPACITY

WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust

PODWÓJNY STELAŻ
200 kg

MATERIAŁY
Metalowe profile
Listwy z drewna bukowego
MATERIALS
Metal tube
Slats in beech wood

UWAGA. Produkt nie zawiera w zestawie
drewnianego korpusu i materaca.
NOTE. The item does not include the
supply of wooden cabinet and mattress.

DOUBLE
200 kg

POJEDYŃCZY STELAŻ
150 kg
SINGLE
150 kg

Mechanizm składanego zagłówka
Mechanism for folding headboard

DANE TECHNICZNE
Rozmiary różną się w zależności
od rozmiarów stelażu łóżka.

TECHNICAL DATA
Sizes vary according to
the size of the bed base.

177,5
97,5

175

28,5

32

Rozmiary całkowite ze stelażem łóżka podwójnego 162x202
Overall sizes with double bed base 162x202
10

212,6

95

28,5

32

212,6

Rozmiary całokowite ze stelażem łóżka pojedyńczego 82x202
Overall sizes with single bed base 82x202

MANUAL FOLDING BEDS
Wszysktkie rozmiary mogą być wyprodukowane: tabela
pokazuje rozmiary dla łóżek pojedyńczych i podwójnych.
All sizes can be manufactured; the schedule shows
the measurements for single and double bed bases.

UWAGA. Szerokość stelaża = szerokość materaca + 2cm,
długość stelarza = długość materaca + 2cm.
NOTE. Width bed base = width mattress + 2cm,
length bed base = length mattress + 2cm.

STELAŻ

PAKOWANIE

WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

82x202

1

22

85 x 205 x 5

0,09

162x202

1

35

165 x 205 x 5

0,17

162x202

1

38

85 x 205 x 10

0,17

82

1

3,5

37 x 50 x 14

0,026

162

1

5

49 x 50 x 14

0,034

STANDARDOWE KOMPONENTY
STANDARD COMPONENTS

OBJĘTOŚĆ (m3)

DODATKI NA ZAMÓWIENIE (patrz str. 6)
OPTIONALS ON REQUEST (see page 6)

Odbojnik drzwi
Door stop

Odbojnik z systemem
push - pull
Door stop with push

Wzmocnienie listew w
okolicy lędźwiowej
Slat support for the lumbar region

Odbojnik push - pul
Listwa blokady drzwi
z magnesem
z magnesem
Door stop metal bar with magnet Door stop with push and magnet

Obudowa z tworzywa sztucznego PS
Cover in plastic material PS

Blokada drzwi z magnesem
Door stop with magnet

Zamek
Lock

OPCJONALNIE
Stelaż łóżka podwójnego
może być dostarczony jako
dwie odzielne części, dla
łatwiejszego transportu i dostawy.
VARIANTS
The double bed base can
be supplied as two separate
single bed bases for an easier
transport and delivery.

Łóżko podwójne 162x202cm
Double bed 162x202cm
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ŁÓŻKA SKŁADANE RĘCZNIE

Smartbed 4
Metalowy stelaż z listwami z drewna bukowego
i mechanizm składania w pozycji pionowej
oparty na siłownikach gazowych, z regulowaną nogą

MAKSYMALNA WAGA
LOAD CAPACITY

WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust

Metal base with slats in beech wood and folding
mechanism in vertical with amortized pistons
and frontal syncronized and adjustable foot.

PODWÓJNY STELAŻ
200 kg
DOUBLE
200 kg

MATERIAŁY
Metalowe profile
Listwy z drewna bukowego
MATERIALS
Metal tube
Slats in beech wood

UWAGA. Produkt nie zawiera w zestawie
drewnianego korpusu i materaca.
NOTE. The item does not include the
supply of wooden cabinet and mattress.

POJEDYŃCZY STELAŻ
150 kg
SINGLE
150 kg

Szczelina 4mm
Gap 4mm

DANE TECHNICZNE
Rozmiary różną się w zależności
od rozmiarów stelażu łóżka.

TECHNICAL DATA
Sizes vary according to
the size of the bed base.

217,5

217,5

32
219

28,5

Wymiary całokowite ze stelażem łóżka podwójnego 163x202
Overall sizes with double bed base 163x202
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173,6

32
219

28,5

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka pojedyńczego
Overall sizes with single bed base 83x202

93,6

MANUAL FOLDING BEDS
Wszysktkie rozmiary mogą być wyprodukowane: tabela
pokazuje rozmiary dla łóżek pojedyńczych i podwójnych.
All sizes can be manufactured; the schedule shows
the measurements for single and double bed bases.

UWAGA. Szerokość stelaża = szerokość materaca + 2cm,
długość stelarza = długość materaca + 2cm.
NOTE. Width bed base = width mattress + 2cm,
length bed base = length mattress + 2cm.

STELAŻ

PAKOWANIE

WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

83x202

1

22

85 x 205 x 5

0,09

163x202

1

35

165 x 205 x 5

0,17

163x202

1

38

85 x 205 x 10

0,17

STANDARDOWE KOMPONENTY
STANDARD COMPONENTS

Obudowa z tworzywa sztucznego PS
Cover in plastic material PS

OBJĘTOŚĆ (m3)

DODATKI NA ZAMÓWIENIE (patrz str. 6)
OPTIONALS ON REQUEST (see page 6)

Odbojnik push - pul
z magnesem

Odbojnik drzwi
Door stop

Door stop with push and magnet

Blokada drzwi z magnesem
Door stop with magnet

Zamek
Lock

Odbojnik z systemem
push - pull
Door stop with push

Wzmocnienie listew w
okolicy lędźwiowej
Slat support for the lumbar region

OPCJONALNIE
Stelaż łóżka podwójnego
może być dostarczony jako
dwie odzielne części, dla
łatwiejszego transportu i dostawy.
VARIANTS
The double bed base can
be supplied as two separate
single bed bases for an easier
transport and delivery.

Łóżko podwójne 163x202cm
Double bed 163x202cm
13

ŁÓŻKA SKŁADANE RĘCZNIE

Smart Bed O 4
Metalowy stelaż z listwami z drewna bukowego
i mechanizm składania w pozycji poziomej
oparty na siłownikach gazowych, z regulowaną nogą

WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust

Metal base with slats in beech wood and folding
mechanism in vertical with amortized pistons
and frontal syncronized and adjustable foot.

MATERIAŁY
Metalowe profile
Listwy z drewna bukowego
MATERIALS
Metal tube
Slats in beech wood

.
UWAGA.
Produkt nie zawiera w zestawie
drewnianego korpusu i materaca.
NOTE. The item does not include the
supply of wooden cabinet and mattress.

MAKSYMALNA WAGA
LOAD CAPACITY
PODWÓJNY STELAŻ
200 kg
DOUBLE
200 kg

POJEDYŃCZY STELAŻ
150 kg
SINGLE
150 kg

Fuga 4mm
Gap 4mm

DANE TECHNICZNE
Rozmiary różną się w zależności
od rozmiarów stelażu łóżka.

TECHNICAL DATA
Sizes vary according to
the size of the bed base.

177,5
97,5

179

28,5

32

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka podwójnego 162x202
Overall sizes with double bed base 162x202
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212,6

99

28,5

32

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka pojedyńczego 82x202
Overall sizes with single bed base 82x202

212,6

MANUAL FOLDING BEDS
Wszysktkie rozmiary mogą być wyprodukowane: tabela
pokazuje rozmiary dla łóżek pojedyńczych i podwójnych.
All sizes can be manufactured; the schedule shows
the measurements for single and double bed bases.
STELAŻ

UWAGA. Szerokość stelaża = szerokość materaca + 2cm,
długość stelarza = długość materaca + 2cm.
NOTE. Width bed base = width mattress + 2cm,
length bed base = length mattress + 2cm.

PAKOWANIE

WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

82x202

1

22

85 x 205 x 5

0,09

162x202

1

35

165 x 205 x 5

0,17

162x202

1

38

85 x 205 x 10

0,17

STANDARDOWE KOMPONENTY
STANDARD COMPONENTS

DODATKI NA ZAMÓWIENIE (patrz str. 6)
OPTIONALS ON REQUEST (see page 6)

Odbojnik drzwi
Door stop

Obudowa z tworzywa sztucznego PS
Cover in plastic material PS

OBJĘTOŚĆ (m3)

Odbojnik push - pul
z magnesem
Door stop with push

Blokada drzwi z magnesem
Door stop with magnet

Zamek
Lock

Odbojnik z systemem
push - pull
Door stop with push

Wzmocnienie listew w
okolicy lędźwiowej
Slat support for the lumbar region

OPCJONALNIE
Stelaż łóżka podwójnego
może być dostarczony jako
dwie odzielne części, dla
łatwiejszego transportu i dostawy.
VARIANTS
The double bed base can
be supplied as two separate
single bed bases for an easier
transport and delivery.

Łóżko podwójne 162x202cm
Double bed 162x202cm
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ŁÓŻKA SKŁADANE RĘCZNIE

Smartbed Book
Metalowy stelaż z listwami z drewna bukowego
i mechanizm składania w pozycji pionowej
oparty na siłownikach gazowych i mechanizm
dla trzech półek.

WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust

Metal base with slats in beech wood and folding
mechanism in vertical with amortized pistons and
mechanism for 3 shelves.

MATERIAŁY
Metalowe profile
Listwy z drewna bukowego
MATERIALS
Metal tube
Slats in beech wood

.
UWAGA.
Produkt nie zawiera w zestawie
drewnianego korpusu i materaca.
NOTE. The item does not include the
supply of wooden cabinet and mattress.

DANE TECHNICZNE
Rozmiary różną się w zależności
od rozmiarów stelażu łóżka.

MAKSYMALNA WAGA
LOAD CAPACITY
PODWÓJNY STELAŻ
200 kg
DOUBLE
200 kg

POJEDYŃCZY STELAŻ
150 kg
SINGLE
150 kg

TECHNICAL DATA
Sizes vary according to
the size of the bed base.

217,5

217,5

52

52

28,5
215

32

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka podwójnego 163x202
Overall sizes with double bed base 163x202
16

173,6

28,5

32

215

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka pojedyńczego 83x202
Overall sizes with single bed base 83x202

93,6

MANUAL FOLDING BEDS
Wszysktkie rozmiary mogą być wyprodukowane: tabela
pokazuje rozmiary dla łóżek pojedyńczych i podwójnych.
All sizes can be manufactured; the schedule shows
the measurements for single and double bed bases.

UWAGA. Szerokość stelaża = szerokość materaca + 2cm,
długość stelarza = długość materaca + 2cm.
NOTE. Width bed base = width mattress + 2cm,
length bed base = length mattress + 2cm.

STELAŻ

PAKOWANIE

WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

83x202

1

27

85 x 205 x 5

0,09

163x202

1

40

165 x 205 x 5

0,17

43

85 x 205 x 10

0,17

163x202

STANDARDOWE KOMPONENTY
STANDARD COMPONENTS

DODATKI NA ZAMÓWIENIE (patrz str. 6)
OPTIONALS ON REQUEST (see page 6)

Odbojnik drzwi
Door stop

Odbojnik z systemem
push - pull
Door stop with push

Odbojnik push - pul
Listwa blokady drzwi
z magnesem
z magnesem
Door stop metal bar with magnet Door stop with push

Obudowa z tworzywa sztucznego PS
Cover in plastic material PS

OBJĘTOŚĆ (m3)

Blokada drzwi z magnesem
Door stop with magnet

Metalowe wzmocnienie półki
Metal bar reinforcement for shelf

Wzmocnienie listew w
okolicy lędźwiowej
Slat support for the lumbar region

Zamek
Lock

OPCJONALNIE
Stelaż łóżka podwójnego
może być dostarczony jako
dwie odzielne części, dla
łatwiejszego transportu i dostawy.
VARIANTS
The double bed base can
be supplied as two separate
single bed bases for an easier
transport and delivery.

Łóżko podwójne 163x202cm
Double bed 163x202cm
17

ŁÓŻKA SKŁADANE RĘCZNIE

Smartbed Twin
Metalowy stelaż z listwami z drewna bukowego
i mechanizm składania w pozycji poziomej
oparty na siłownikach gazowych + drabina i poręcze.
Metal base with slats in beech wood and
folding mechanism in horizontal with
amortized pistons + ladder and protection.

WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust
MATERIAŁY
Metalowe profile
Listwy z drewna bukowego
MATERIALS
Metal tube
Slats in beech wood

.
UWAGA.
Produkt nie zawiera w zestawie
drewnianego korpusu i materaca.
NOTE. The item does not include the
supply of wooden cabinet and mattress.

DANE TECHNICZNE
Rozmiary różną się w zależności
od rozmiarów stelażu łóżka.

TECHNICAL DATA
Sizes vary according to
the size of the bed base.

95
189,3
120
32

32

212,6

107

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka pojedyńczego 82x202
Overall sizes with single bed base 82x202
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MAKSYMALNA WAGA
LOAD CAPACITY
POJEDYŃCZY STELAŻ
150 kg
SINGLE
150 kg

MANUAL FOLDING BEDS
Wszysktkie rozmiary mogą być wyprodukowane: tabela
pokazuje rozmiary dla łóżek pojedyńczych i podwójnych.
All sizes can be manufactured; the schedule shows
the measurements for single and double bed bases.

UWAGA. Szerokość stelaża = szerokość materaca + 2cm,
długość stelarza = długość materaca + 2cm.
NOTE. Width bed base = width mattress + 2cm,
length bed base = length mattress + 2cm.

STELAŻ

PAKOWANIE

WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

82x202

1

39

85 x 205 x 8

STANDARDOWE KOMPONENTY
STANDARD COMPONENTS

0,14

DODATKI NA ZAMÓWIENIE (patrz str. 6)
OPTIONALS ON REQUEST (see page 6)

Odbojnik drzwi
Door stop

Obudowa z tworzywa sztucznego PS
Cover in plastic material PS

OBJĘTOŚĆ (m3)

Odbojnik push - pul
z magnesem
Door stop with push

Blokada drzwi z magnesem
Door stop with magnet

Zamek
Lock

Odbojnik z systemem
push - pull
Door stop with push

Wzmocnienie listew w
okolicy lędźwiowej
Slat support for the lumbar region

19

ŁÓŻKA SKŁADANE RĘCZNIE

Metalowy stelaż z listwami z drewna bukowego
i mechanizm składania w pozycji poziomej
oparty na siłownikach gazowych + drabina i
poręcze po wszystkich stronach
Metal base with slats in beech wood and folding
mechanism in horizontal with amortized pistons
+ ladder and protection on all sides.

WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust
MATERIAŁY
Metalowe profile
Listwy z drewna bukowego
MATERIALS
Metal tube
Slats in beech wood

UWAGA. Produkt nie zawiera w zestawie
drewnianego korpusu i materaca.
NOTE. The item does not include the
supply of wooden cabinet and mattress.

DANE TECHNICZNE
Rozmiary różną się w zależności
od rozmiarów stelażu łóżka.

95

TECHNICAL DATA
Sizes vary according to
the size of the bed base.

189,3

120
32

32

212,6

107

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka pojedyńczego 82x202
Overall sizes with single bed base 82x202
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MAKSYMALNA WAGA
LOAD CAPACITY
POJEDYŃCZY STELAŻ
150 kg
SINGLE
150 kg

MANUAL FOLDING BEDS
Wszysktkie rozmiary mogą być wyprodukowane: tabela
pokazuje rozmiary dla łóżek pojedyńczych i podwójnych.
All sizes can be manufactured; the schedule shows
the measurements for single and double bed bases.
STELAŻ

UWAGA. Szerokość stelaża = szerokość materaca + 2cm,
długość stelarza = długość materaca + 2cm.
NOTE. Width bed base = width mattress + 2cm,
length bed base = length mattress + 2cm.

PAKOWANIE

WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

1

43

85 x 205 x 8

82x202

STANDARDOWE KOMPONENTY
STANDARD COMPONENTS

0,14

DODATKI NA ZAMÓWIENIE (patrz str. 6)
OPTIONALS ON REQUEST (see page 6)

Odbojnik drzwi
Door stop

Obudowa z tworzywa sztucznego PS
Cover in plastic material PS

OBJĘTOŚĆ (m3)

Odbojnik push - pul
z magnesem
Door stop with push

Blokada drzwi z magnesem
Door stop with magnet

Zamek
Lock

Odbojnik z systemem
push - pull
Door stop with push

Wzmocnienie listew w
okolicy lędźwiowej
Slat support for the lumbar region

21

ŁÓŻKA SKŁADANE RĘCZNIE ZE STOŁEM LUB BIURKIEM

Smartbed V Desk
Metalowy stelaż z listwami z drewna bukowego
i mechanizm składania w pozycji pionowej
oparty na siłownikach gazowych, z regulowaną nogą +
mechanizm biurka.
Metal base with slats in beech wood and folding mechanism
in vertical with amortized pistons and syncronized
and adjustable foot + mechanism for desk.

PODWÓJNY STELAŻ
200 kg
DOUBLE
200 kg

MATERIAŁY
Metalowe profile
Listwy z drewna bukowego
MATERIALS
Metal tube
Slats in beech wood

UWAGA. Produkt nie zawiera w zestawie
drewnianego korpusu i materaca.
NOTE. The item does not include the
supply of wooden cabinet and mattress.

DANE TECHNICZNE
Rozmiary różną się w zależności
od rozmiarów stelażu łóżka.

MAKSYMALNA WAGA
LOAD CAPACITY

WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust

POJEDYŃCZY STELAŻ
150 kg
SINGLE
150 kg

TECHNICAL DATA
Sizes vary according to
the size of the bed base.

217,5

217,5

85

85

32
215

28,5

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka podwójnego 163x202
Overall sizes with double bed base 163x202
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173,6

32
215

28,5

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka pojedyńczego 83x202
Overall sizes with single bed base 83x202

93,6

MANUAL FOLDING BEDS WITH TABLE AND DESK
Wszysktkie rozmiary mogą być wyprodukowane: tabela
pokazuje rozmiary dla łóżek pojedyńczych i podwójnych.
All sizes can be manufactured; the schedule shows
the measurements for single and double bed bases.
STELAŻ

UWAGA. Szerokość stelaża = szerokość materaca + 2cm,
długość stelarza = długość materaca + 2cm.
NOTE. Width bed base = width mattress + 2cm,
length bed base = length mattress + 2cm.

PAKOWANIE

WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

1

22

85 x 205 x 5

0,09

1

9

90 x 40 x 7

0,03

1

35

165 x 205 x 5

0,17

1

12

170 x 40 x 7

0,05

1

38

85 x 205 x 10

0,17

1

12

170 x 40 x 7

0,05

83x202

163x202

163x202

STANDARDOWE KOMPONENTY
STANDARD COMPONENTS

OBJĘTOŚĆ (m3)

DODATKI NA ZAMÓWIENIE (patrz str. 6)
OPTIONALS ON REQUEST (see page 6)

Odbojnik drzwi
Door stop

Wzmocnienie listew w
okolicy lędźwiowej
Slat support for the lumbar region

Listwa blokady drzwi
Półka z funkcją nogi
z magnesem
Syncronized adjustable foot shelf
Door stop metal bar with magnet

Obudowa z tworzywa sztucznego PS
Cover in plastic material PS

Blokada drzwi z magnesem
Door stop with magnet

Metalowe wzmocnienie półki
Metal bar reinforcement for shelf

OPCJONALNIE
Stelaż łóżka podwójnego
może być dostarczony jako
dwie odzielne części, dla
łatwiejszego transportu i dostawy.
VARIANTS
The double bed base can
be supplied as two separate
single bed bases for an easier
transport and delivery.

Łóżko podwójne 163x202cm
Double bed 163x202cm
23

ŁÓŻKA SKŁADANE RĘCZNIE ZE STOŁEM LUB BIURKIEM

Smart Bed O Desk
WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust

Metalowy stelaż z listwami z drewna bukowego
i mechanizm składania w pozycji poziomej
oparty na siłownikach gazowych, z regulowaną nogą +
mechanizm biurka.
Metal base with slats in beech wood and folding mechanism
in horizontal with amortized pistons and syncronized and
adjustable foot + mechanism for desk.

MATERIAŁY
Metalowe profile
Listwy z drewna bukowego
MATERIALS
Metal tube
Slats in beech wood

UWAGA. Produkt nie zawiera w zestawie
drewnianego korpusu i materaca.
NOTE. The item does not include the
supply of wooden cabinet and mattress.

DANE TECHNICZNE
Rozmiary różną się w zależności
od rozmiarów stelażu łóżka.

TECHNICAL DATA
Sizes vary according to
the size of the bed base.

85

32
28,5

Wymiary całkowite ze stalażem łóżka podwójnego 162x202
Overall sizes with double bed base 162x202
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PODWÓJNY STELAŻ
200 kg
DOUBLE
200 kg

POJEDYŃCZY STELAŻ
150 kg
SINGLE
150 kg

177,5

175

MAKSYMALNA WAGA
LOAD CAPACITY

212,6

MANUAL FOLDING BEDS WITH TABLE AND DESK
Wszysktkie rozmiary mogą być wyprodukowane: tabela
pokazje rozmiary dla łóżek pojedyńczych i podwójnych.
All sizes can be manufactured; the schedule shows
the measurements for single and double bed bases.
STELAŻ

UWAGA. Szerokość stelaża = szerokość materaca + 2cm,
długość stelarza = długość materaca + 2cm.
NOTE. Width bed base = width mattress + 2cm,
length bed base = length mattress + 2cm.

PAKOWANIE

WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

OBJĘTOŚĆ (m3)

1

35

165 x 205 x 5

0,17

1

12

210 x 40 x 7

0,06

1

38

85 x 205 x 10

0,17

1

12

210 x 40 x 7

0,06

162x202

162x202

STANDARDOWE KOMPONENTY
STANDARD COMPONENTS

DODATKI NA ZAMÓWIENIE (patrz str. 6)
OPTIONALS ON REQUEST (see page 6)

Odbojnik drzwi
Door stop

Wzmocnienie listew w
okolicy lędźwiowej
Slat support for the lumbar region

Listwa blokady drzwi
z magnesem
Door stop metal bar with magnet

Obudowa z tworzywa sztucznego PS
Cover in plastic material PS

Blokada drzwi z magnesem
Door stop with magnet

OPCJONALNIE
Stelaż łóżka podwójnego
może być dostarczony jako
dwie odzielne części, dla
łatwiejszego transportu i dostawy.
VARIANTS
The double bed base can
be supplied as two separate
single bed bases for an easier
transport and delivery.

Łóżko podwójne 162x202cm
Double bed 162x202cm
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ŁÓŻKA SKŁADANE RĘCZNIE ZE STOŁEM LUB BIURKIEM

Smartbed Table
WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust

Metalowy stelaż z listwami z drewna bukowego
i mechanizm składania w pozycji poziomej
oparty na siłownikach gazowych, z regulowaną nogą +
mechanizm stołu.
Metal base with slats in beech wood and folding mechanism
in vertical with amortized pistons and syncronized
and adjustable foot + mechanism for table.

MATERIAŁY
Metalowe profile
Listwy z drewna bukowego
MATERIALS
Metal tube
Slats in beech wood

UWAGA. Produkt nie zawiera w zestawie
drewnianego korpusu i materaca.
NOTE. The item does not include the
supply of wooden cabinet and mattress.

DANE TECHNICZNE
Rozmiary różną się w zależności
od rozmiarów stelażu łóżka.

MAKSYMALNA WAGA
LOAD CAPACITY
PODWÓJNY STELAŻ
200 kg
DOUBLE
200 kg

POJEDYŃCZY STELAŻ

SINGLE
150 kg

TECHNICAL DATA
Sizes vary according to
the size of the bed base.

93,6

173,6

217,5

217,5
145

145

80
74

32

28,5

32

215

Wymiary całkowite ze stlażem łóżka podwójnego 163x202
Overall sizes with double bed base 163x202
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80
74

32

32
215

28,5

MANUAL FOLDING BEDS WITH TABLE AND DESK
Wszysktkie rozmiary mogą być wyprodukowane: tabela
pokazuje rozmiary dla łóżek pojedyńczych i podwójnych.
All sizes can be manufactured; the schedule shows
the measurements for single and double bed bases.
STELAŻ

PAKOWANIE

83x202

163x202

163x202

STANDARDOWE KOMPONENTY
STANDARD COMPONENTS

UWAGA. Szerokość stelaża = szerokość materaca + 3cm,
długość stelarza = długość materaca + 2cm.
NOTE. Width bed base = width mattress + 3cm,
length bed base = length mattress + 2cm.
WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

OBJĘTOŚĆ (m3)

1

22

85 x 205 x 5

0,09

1

7,5

55 x 27 x 16

0,02

1

7,5

24 x 123 x 10

0,03

1

35

165 x 205 x 5

0,17

1

7,5

55 x 27 x 16

0,02

1

7,5

24 x 123 x 10

0,03

1

38

85 x 205 x 10

0,17

1

7,5

55 x 27 x 16

0,02

1

7,5

24 x 123 x 10

0,03

DODATKI NA ZAMÓWIENIE (patrz str. 6)
OPTIONALS ON REQUEST (see page 6)

Odbojnik drzwi
Door stop

Blokada drzwi z magnesem
Door stop with magnet

Metalowa obudowa
Cover in metal

Listwa blokady drzwi
z magnesem

Wzmocnienie listew w
okolicy lędźwiowej

Door stop metal bar with magnet Slat support for the lumbar region

OPCJONALNIE
Stelaż łóżka podwójnego
może być dostarczony jako
dwie odzielne części, dla
łatwiejszego transportu i dostawy.
VARIANTS
The double bed base can
be supplied as two separate
single bed bases for an easier
transport and delivery.

Łóżko podwójne 163x202cm
Double bed 163x202cm
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ŁÓŻKA SKŁADANE RĘCZNIE ZE STOŁEM LUB BIURKIEM

Smartbed Sprint
WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust

Metalowy stelaż z listwami z drewna bukowego
i mechanizm składania w pozycji poziomej
oparty na siłownikach gazowych, z regulowaną nogą +
mechanizm stołu.
Metal base with slats in beech wood and folding mechanism
in vertical with amortized pistons and syncronized
and adjustable foot + mechanism for table.

MATERIAŁY
Metalowe profile
Listwy z drewna bukowego
MATERIALS
Metal tube
Slats in beech wood

UWAGA. Produkt nie zawiera w zestawie
drewnianego korpusu i materaca.
NOTE. The item does not include the
supply of wooden cabinet and mattress.

DANE TECHNICZNE
Rozmiary różną się w zależności
od rozmiarów stelażu łóżka.

TECHNICAL DATA
Sizes vary according to
the size of the bed base.

217,5

217,5
90
206

32
28,5

Wymiary całkowite ze stlażem łóżka podwójnego 163x202
Overall sizes with double bed base 163x202
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PODWÓJNY STELAŻ
200 kg
DOUBLE
200 kg

POJEDYŃCZY STELAŻ

SINGLE
150 kg

173,6

215

MAKSYMALNA WAGA
LOAD CAPACITY

32,8
74

32

MANUAL FOLDING BEDS WITH TABLE AND DESK
Wszysktkie rozmiary mogą być wyprodukowane: tabela
pokazuje rozmiary dla łóżek pojedyńczych i podwójnych.
All sizes can be manufactured; the schedule shows
the measurements for single and double bed bases.
STELAŻ

UWAGA. Szerokość stelaża = szerokość materaca + 3cm,
długość stelarza = długość materaca + 2cm.
NOTE. Width bed base = width mattress + 3cm,
length bed base = length mattress + 2cm.

PAKOWANIE

WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

1

18

125 x 205 x 5

0,13

1

17

105 x 88 x 14

0,13

1

15

176 x 93 x 7,5

0,12

1

30

165 x 205 x 5

0,17

1

17

105 x 88 x 14

0,13

1

15

176 x 93 x 7,5

0,12

1

33

85 x 205 x 10

0,17

1

17

105 x 88 x 14

0,13

1

15

176 x 93 x 7,5

0,12

123x202

163x202

163x202

STANDARDOWE KOMPONENTY
STANDARD COMPONENTS

OBJĘTOŚĆ (m3)

DODATKI NA ZAMÓWIENIE (patrz str. 6)
OPTIONALS ON REQUEST (see page 6)

Odbojnik drzwi
Door stop

Blokada drzwi z magnesem
Door stop with magnet

Metalowa obudowa
Cover in metal

Listwa blokady drzwi
z magnesem

Wzmocnienie listew w
okolicy lędźwiowej

Door stop metal bar with magnet Slat support for the lumbar region

OPCJONALNIE
Stelaż łóżka podwójnego
może być dostarczony jako
dwie odzielne części, dla
łatwiejszego transportu i dostawy.
VARIANTS
The double bed base can
be supplied as two separate
single bed bases for an easier
transport and delivery.

Łóżko podwójne 163x202cm
Double bed 163x202cm
29

ŁÓŻKA SKŁADANE RĘCZNIE ZE STOŁEM LUB BIURKIEM

Smartbed Lift
Metalowy stelaż z listwami z drewna bukowego
i mechanizm składania w pozycji poziomej
oparty na siłownikach gazowych, z regulowaną nogą +
mechanizm biurka.
Metal base with slats in beech wood and folding mechanism
in horizontal with amortized pistons and syncronized and
adjustable foot + mechanism for desk.

MATERIAŁY
Metalowe profile
Listwy z drewna bukowego
MATERIALS
Metal tube
Slats in beech wood

UWAGA. Produkt nie zawiera w zestawie
drewnianego korpusu i materaca.
NOTE. The item does not include the
supply of wooden cabinet and mattress.

DANE TECHNICZNE
Rozmiary różną się w zależności
od rozmiarów stelażu łóżka.

TECHNICAL DATA
Sizes vary according to
the size of the bed base.

212,6

151,5

97
97,5
73

95
32

32
28,5

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka pojedyńczego 82x202
Overall sizes with single bed base 82x202
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WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust

MAKSYMALNA WAGA
LOAD CAPACITY
POJEDYŃCZY STELAŻ
150 kg
SINGLE
150 kg

MANUAL FOLDING BEDS WITH TABLE AND DESK
Wszysktkie rozmiary mogą być wyprodukowane: tabela
pokazuje rozmiary dla łóżek pojedyńczych i podwójnych.
All sizes can be manufactured; the schedule shows
the measurements for single and double bed bases.
STELAŻ

UWAGA. Szerokość stelaża = szerokość materaca + 2cm,
długość stelarza = długość materaca + 2cm.
NOTE. Width bed base = width mattress + 2cm,
length bed base = length mattress + 2cm.

PAKOWANIE

WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

OBJĘTOŚĆ (m3)

1

22

85 x 205 x 5

0,09

1

13

195 x 70 x 7

0,10

1

11

75 x 45 x 6,5

0,02

1

11

75 x 45 x 6,5

0,02

82x202

STANDARDOWE KOMPONENTY
STANDARD COMPONENTS

DODATKI NA ZAMÓWIENIE (patrz str. 6)
OPTIONALS ON REQUEST (see page 6)

Odbojnik drzwi
Door stop

Listwa blokady drzwi
z magnesem

Odbojnik z systemem
push - pull
Door stop with push

Wzmocnienie listew w
okolicy lędźwiowej
Slat support for the lumbar region

Odbojnik push - pul
z magnesem

Door stop metal bar with magnet Door stop with push

Obudowa z tworzywa sztucznego PS
Cover in plastic material PS

Blokada drzwi z magnesem
Door stop with magnet

Zamek
Lock
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ŁÓŻKA SKŁADANE RĘCZNIE ZE STOŁEM LUB BIURKIEM

Smart Bed Single
WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust

Metalowy stelaż z listwami z drewna bukowego
i mechanizm składania w pozycji poziomej
oparty na siłownikach gazowych, z regulowaną nogą +
mechanizm biurka.
Metal base with slats in beech wood and folding mechanism
in horizontal with amortized pistons and syncronized and
adjustable foot + mechanism for desk.

MATERIAŁY
Metalowe profile
Listwy z drewna bukowego
MATERIALS
Metal tube
Slats in beech wood

UWAGA. Produkt nie zawiera w zestawie
drewnianego korpusu i materaca.
NOTE. The item does not include the
supply of wooden cabinet and mattress.

DANE TECHNICZNE
Rozmiary różną się w zależności
od rozmiarów stelażu łóżka.

TECHNICAL DATA
Sizes vary according to
the size of the bed base.

84
97,5
28,5
95

34

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka pojedyńczego 82x202
Overall sizes with single bed base 82x202
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212,6

MAKSYMALNA WAGA
LOAD CAPACITY
POJEDYŃCZY STELAŻ
150 kg
SINGLE
150 kg

MANUAL FOLDING BEDS WITH TABLE AND DESK
Wszysktkie rozmiary mogą być wyprodukowane: tabela
pokazuje rozmiary dla łóżek pojedyńczych i podwójnych.
All sizes can be manufactured; the schedule shows
the measurements for single and double bed bases.
STELAŻ

UWAGA. Szerokość stelaża = szerokość materaca + 2cm,
długość stelarza = długość materaca + 2cm.
NOTE. Width bed base = width mattress + 2cm,
length bed base = length mattress + 2cm.

PAKOWANIE

WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

OBJĘTOŚĆ (m3)

1

22

85 x 205 x 5

0,09

1

15

210 x 45 x 5

0,05

82x202

STANDARDOWE KOMPONENTY
STANDARD COMPONENTS

DODATKI NA ZAMÓWIENIE (patrz str. 6)
OPTIONALS ON REQUEST (see page 6)

Odbojnik drzwi
Door stop

Wzmocnienie listew w
okolicy lędźwiowej
Slat support for the lumbar region

Listwa blokady drzwi
z magnesem
Door stop metal bar with magnet

Obudowa z tworzywa sztucznego PS
Cover in plastic material PS

Blokada drzwi z magnesem
Door stop with magnet
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ŁÓŻKA SKŁADANE AUTOMATYCZNIE

Smartbed V Electric
Prodotti con apertura motorizzata.
Product with motorized opening.
Smartbed V Electric
Smartbed 4 Electric
Smartbed Book Electric
Smartbed Tavolo Electric
Smartbed Sprint Electric

UWAGA. Produkt nie zawiera w zestawie
drewnianego korpusu i materaca.
NOTE. The item does not include the
supply of wooden cabinet and mattress.

34

WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust
MATERIAŁY
Metalowe profile
Listwy z drewna bukowego
MATERIALS
Metal tube
Slats in beech wood

MAKSYMALNA WAGA
LOAD CAPACITY
PODWÓJNY STELAŻ
200 kg
DOUBLE
200 kg

POJEDYŃCZY STELAŻ

SINGLE
150 kg

MOTORIZED FOLDING BEDS
Wszysktkie rozmiary mogą być wyprodukowane: tabela
pokazuje rozmiary dla łóżek pojedyńczych i podwójnych.
All sizes can be manufactured; the schedule shows
the measurements for single and double bed bases.

UWAGA. Szerokość stelaża = szerokość materaca + 3cm,
długość stelarza = długość materaca + 2cm.
NOTE. Width bed base = width mattress + 3cm,
length bed base = length mattress + 2cm.

STELAŻ

PAKOWANIE

WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

OBJĘTOŚĆ (m3)

163x202

1

35

165 x 205 x 5

0,17

163x202

1

35

165 x 205 x 5

0,17

163x202

1

40

165 x 205 x 5

0,17

1

35

165 x 205 x 5

0,17

1

15

170 x 40 x 7

0,05

1

35

165 x 205 x 5

0,17

1

7,5

55 x 27 x 16

0,02

1

7,5

24 x 123 x 10

0,03

1

30

165 x 205 x 5

0,17

1

17

105 x 88 x 14

0,13

1

15

176 x 93 x 7,5

0,12

1

12

74 x 52 x 14

0,05

1

15

175 x 11 x 4

0,01

163x202

163x202

163x202

Electric

DANE TECHNICZNE
Rozmiary całkowite - patrz strona produktu
Różnica tylko w głębokości zabudowy (patrz szczegóły).

TECHNICAL DATA
For overall sizes see the product page, only
difference is in depth of the cabinet (see detail).

System jest wyposażony w
siłowniki gazowe, umożliwijące
ręczne złozenie łóżka
The system is equipped
with amortized pistons
make the bed manual.
45
228

Wymiary całokowite ze stelażem łóżka podwójnego 163x202
Overall sizes with double bed base 163x202
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MECHANIZM SOFY DO ŁÓŻEK SKŁADANYCH

Smartbed V Sofa
MATERIAŁY
Metalowe profile
Pasy elastyczne
MATERIALS
Metal tube
Elastic belts

WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust

Ręczny mechanizm sofy z elastycznymi
pasami stosowany z modelami:
Manual mechanism for sofa
with elastic belts applicable to:
Smartbed V
Smartbed O
Smartbed 4
Smartbed O 4
Smartbed V Electric
Smartbed V 4 Electric
UWAGA! Zestaw nie zawiera drewnianych części,
oraz piankowych wkładek.
NOTE. The item does not include the supply
of wooden part and polyurethane padding.

DANE TECHNICZNE
Rozmiary różną się w zależności
od rozmiarów stelażu łóżka.

TECHNICAL DATA
Sizes vary according to
the size of the bed base.

217,5

32
115

36

177,5

217,5

173,6

32
115

93,6

32
115

212,6

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka
podwójnego 163x202

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka
pojedyńczego 83x202

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka
podwójnego 162x202

Overall sizes with double bed base 163x202

Overall sizes with single bed base 83x202

Overall sizes with double bed base 162x202

MECHANISM SOFA FOR FOLDING BEDS
Wszysktkie rozmiary mogą być wyprodukowane: tabela
pokazuje rozmiary dla łóżek pojedyńczych i podwójnych.
All sizes can be manufactured; the schedule shows
the measurements for single and double bed bases.
STELAŻ

PAKOWANIE

WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

OBJĘTOŚĆ (m3)

83

1

8

90 x 80 x 20

0,14

163

1

15

170 x 80 x 20

0,27

202

1

18

209 x 80 x 20

0,33

1

2

68 x 40 x 7

0,02

DODATKI NA ZAMÓWIENIE (patrz str. 6)
OPTIONALS ON REQUEST (see page 6)

Okucie pleców
Bayonets for back

Okucie boków
Bayonets for arms
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MECHANIZM SOFY DO ŁÓŻEK SKŁADANYCH

Smartbed V Sofa
MATERIAŁY
Metalowe profile
Pasy elastyczne
MATERIALS
Metal tube
Elastic belts

WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust

Zsynchronizowany mechanizm sofy z elastycznymi
pasami stosowany z modelami:
Automatic mechanism for sofa
with elastic belts applicable to:
Smartbed V
Smartbed O
Smartbed 4
Smartbed O 4
Smartbed V Electric
Smartbed V 4 Electric
UWAGA! Zestaw nie zawiera drewnianych części,
oraz piankowych wkładek.
NOTE. The item does not include the supply
of wooden part and polyurethane padding.

DANE TECHNICZNE
Rozmiary różną się w zależności
od rozmiarów stelażu łóżka.

TECHNICAL DATA
Sizes vary according to
the size of the bed base.

32
115

38

177,5

217,5

217,5

173,6

32
115

93,6

32
115

212,6

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka
podwójnego 163x202

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka
pojedyńczego 83x202

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka
podwójnego 162x202

Overall sizes with double bed base 163x202

Overall sizes with single bed base 83x202

Overall sizes with double bed base 162x202

MECHANISM SOFA FOR FOLDING BEDS
Wszysktkie rozmiary mogą być wyprodukowane: tabela
pokazuje rozmiary dla łóżek pojedyńczych i podwójnych.
All sizes can be manufactured; the schedule shows
the measurements for single and double bed bases.
STELAŻ

PAKOWANIE

WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

OBJĘTOŚĆ (m3)

83

1

8

90 x 102 x 20

0,18

163

1

15

170 x 102 x 20

0,35

202

1

18

209 x 102 x 20

0,43

1

2

68 x 40 x 7

0,02

DODATKI NA ZAMÓWIENIE (patrz str. 6)
OPTIONALS ON REQUEST (see page 6)

Okucie pleców
Bayonets for back

Okucie boków
Bayonets for arms
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MECHANIZM SOFY DO ŁÓŻEK SKŁADANYCH

Smart Bed V Sofa Footrest
WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust

Mechanizm podnóżka
do Smart Bed Sofa.
Mechanism footrest
for Smart Bed Sofa.

UWAGA! Zestaw nie zawiera drewnianych części,
oraz piankowych wkładek.
NOTE. The item does not include the supply
of wooden part and polyurethane padding.

DANE TECHNICZNE
Rozmiary różną się w zależności
od rozmiarów stelażu łóżka.

TECHNICAL DATA
Sizes vary according to
the size of the bed base.

217,5

180

32
125

173,6

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka podwójnego 163x202
Overall sizes with double bed base 163x202
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MATERIAŁY
Metalowe profile
Pasy elastyczne
MATERIALS
Metal tube
Elastic belts

MECHANISM SOFA FOR FOLDING BEDS
Tylko podwójny stelaż może być wyprodukowany: tabela
pokazuje rozmiary dla łóżek podwójnych.
Only double sizes can be manufactured; the schedule
shows the mesurements for double bed bases.
STELAŻ

PAKOWANIE

WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

163

1

10

90 x 90 x 15

0,12

202

1

10

110 x 90 x 15

0,15

DANE TECHNICZNE
Rozmiary całkowite - patrz strona produktu
Różnica tylko w głębokości zabudowy (patrz szczegóły).

OBJĘTOŚĆ (m3)

TECHNICAL DATA
For overall sizes see the product page, only
difference is in depth of the cabinet (see detail).

177,5

180

32
125

202,6

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka podwójnego 162x202
Overall sizes with double bed base 162x202
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Smartbed O Sofa 120
WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust

Metalowy stelaż z listwami z drewna bukowego
i mechanizm składania w pozycji poziomej
oparty na siłownikach gazowych + ręczny mechanizm sofy
Metal base with slats in beech wood and
folding mechanism in horizontal with amortized
pistons + manual mechanism for sofà.

MATERIAŁY
Metalowe profile
Listwy z drewna bukowego
Elastyczne pasy
MATERIALS
Metal tube
Slats in beech wood
Elastic belts

UWAGA! Zestaw nie zawiera drewnianych części,
oraz piankowych wkładek.
NOTE. The item does not include the supply
of wooden part and polyurethane padding.

DANE TECHNICZNE
Rozmiary różną się w zależności
od rozmiarów stelażu łóżka.

TECHNICAL DATA
Sizes vary according to
the size of the bed base.

97,5

95

28,5

32

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka pojedyńczego 82x202
Overall sizes with single bed base 82x202
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212,6

MAKSYMALNA WAGA
LOAD CAPACITY
POJEDYŃCZY STELAŻ
150 kg
SINGLE
150 kg

Maksymalny rozmiar stelaża 120: tabela
pokazuje rozmiary dla łóżek pojedyńczych.
All sizes can be manufactured max 120; the schedule
shows the measurements for single bed bases.
STELAŻ

UWAGA. Szerokość stelaża = szerokość materaca + 2cm,
długość stelarza = długość materaca + 2cm.
NOTE. Width bed base = width mattress + 2cm,
length bed base = length mattress + 2cm.

PAKOWANIE

WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

OBJĘTOŚĆ (m3)

1

22

85 x 205 x 5

0,09

1

15

210 x 80 x 20

0,34

1

26

125 x 205 x 5

0,13

1

15

210 x 80 x 20

0,34

82x202

122x202

STANDARDOWE KOMPONENTY
STANDARD COMPONENTS

DODATKI NA ZAMÓWIENIE (patrz str. 6)
OPTIONALS ON REQUEST (see page 6)

Odbojnik drzwi
Door stop

Odbojnik z systemem
push - pull
Door stop with push

Listwa blokady drzwi
z magnesem

Odbojnik push - pul
z magnesem

Door stop metal bar with magnet Door stop with push

Obudowa z tworzywa sztucznego PS
Cover in plastic material PS

Blokada drzwi z magnesem
Door stop with magnet

Zamek
Lock

Okucie pleców
Bayontes for back

Okucie boków
Bayontes for boków

Wzmocnienie listew w
okolicy lędźwiowej
Slat support for the lumbar region
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MECHANIZM SOFY DO ŁÓŻEK SKŁADANYCH

Smart Bed Tip tap
Metalowy stelaż z listwami z drewna
bukowego + mechanizm
biurka, lub małego stołu
Metal base with slats
in beech wood + mechanism
for desk or small table.

WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust
MATERIAŁY
Metalowe profile
Listwy z drewna bukowego
MATERIALS
Metal tube
Slats in beech wood

UWAGA! Zestaw nie zawiera drewnianych części,
oraz piankowych wkładek.
NOTE. The item does not include the supply
of wooden part and polyurethane padding.

DANE TECHNICZNE
Rozmiary różną się w zależności
od rozmiarów stelażu łóżka.

TECHNICAL DATA
Sizes vary according to
the size of the bed base.

60
74
88
70
95

210

95

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka pojedyńczego 83x200
Overall sizes with single bed base 83x200
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210

POJEDYŃCZY STELAŻ
SINGLE
150 kg

MECHANISM SOFA FOR FOLDING BEDS
Maksymalny rozmiar stelaża 120: tabela
pokazuje rozmiary dla łóżek pojedyńczych.
All sizes can be manufactured max 120; the schedule
shows the measurements for single bed bases.
STELAŻ

PAKOWANIE

WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

OBJĘTOŚĆ (m3)

1

15

85 x 203 x 5

0,09

1

8

90 x 15 x 30

0,04

82x200
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ŁÓŻKO SKŁADANE I OBROTOWE

Smartbed Twist
Metalowy stelaż z listwami z drewna bukowego i
mechanizm składania w pozycji pionowej oparty na
siłownikach gazowych z regulowaną nogą +
mechanizm obrotowy
Metal base with slats in beech wood and folding
mechanism in vertical with amortized pistons and
adjustable and syncronized foot + swivel mechansim.

UWAGA. Produkt nie zawiera w zestawie
drewnianego korpusu i materaca.
NOTE. The item does not include the
supply of wooden cabinet and mattress.

DANE TECHNICZNE
Rozmiary różną się w zależności
od rozmiarów stelażu łóżka.

TECHNICAL DATA
Sizes vary according to
the size of the bed base.
Waga maksymalna dla
szafy obracanej 100 Kg.
Maximum weight for
swivel cabinet 100 Kg.

232,5

59,5

260

Wymiary całkowite ze stelażem łóżka podwójnego 163x202
Overall sizes with double bed base 163x202
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WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust
MATERIAŁY
Metalowe profile
Listwy z drewna bukowego
MATERIALS
Metal tube
Slats in beech wood

MAKSYMALNA WAGA
LOAD CAPACITY
PODWÓJNY STELAŻ
200 kg
DOUBLE
200 kg

STANDARDOWE KOMPONENTY
STANDARD COMPONENTS

FOLDING AND SWIVEL BED
Dostępne tylko z podwójanym stelażem; tabela
pokazuje rozmiary dla stalaża podwójnego
Only double sizes can be manufactured; the schedule
shows the measurements for double bed bases.
STELAŻ

163x202

PAKOWANIE

WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

OBJĘTOŚĆ (m3)

1

22

165 x 205 x 5

0,17

1

20

188 x 61 x 11

0,13

1

24

184 x 51 x 11

0,10

1

27

234 x 62 x 11

0,16

1

27

188 x 61 x 13

0,15

DODATKI NA ZAMÓWIENIE (patrz str. 6)
OPTIONALS ON REQUEST (see page 6)

Wzmocnienie listew w
okolicy lędźwiowej
Slat support for the lumbar region
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MECHANIZM OBROTOWY / SWIVEL MECHANISM

TV Giravolta
Mechanizm obrotowy do mebli drewnianych.
Swivel mechanism for wooden furniture.

WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust

MATERIAŁY
Metalowe profile
Listwy z drewna bukowego
MATERIALS
Metal tube
Slats in beech wood

UWAGA! Zestaw nie zawiera
drewnianych elementów mebla.
NOTE. The item does not include
the supply of wooden parts.

PAKOWANIE

WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

OBJĘTOŚĆ (m3)

1

17

48 x 53 x 10

0,03

117

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA
48

48

Waga maksymalna dla
szafy obracanej 60 Kg.
Maximum weight for
swivel cabinet 60 Kg.
113

MECHANIZM STOŁU / TABLE MECHANISM

Slide
Mechanizm stołu w ścianie.
Mechanism for wall table.

WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust

MATERIAŁY
Metalowe profile
Listwy z drewna bukowego
MATERIALS
Metal tube
Slats in beech wood

UWAGA! Zestaw nie zawiera
drewnianych elementów mebla.
NOTE. The item does not include
the supply of wooden parts.

PAKOWANIE

WYMIARY (cm)

WAGA (Kg)

OBJĘTOŚĆ (m3)

1

15

176 x 93 x 7,5

0,12

1

9

105 x 88 x 14

0,13

1

8

80 x 90 x 8

0,06

190

DANE TEHNICZNE
TECHNICAL DATA
79

184
18

10

10
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MECHANIZMY DO GARDEROBY

Corner tube
WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust

Chowany drążek do szafy.
Removable tube for wardrobe.

MATERIAŁY
Metalowe profile
Listwy z drewna bukowego
MATERIALS
Metal tube
Slats in beech wood

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
10 kg
LOAD CAPACITY
10 kg

UWAGA! Zestaw nie zawiera
drewnianych elementów mebla.
NOTE. The item does not include
the supply of wooden parts.

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

PAKOWANIE

WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

OBJĘTOŚĆ (m3)

1

2,5

73 x 35 x 8,5

0,02

31,5

67

50

WARDROBE MECHANISM

Corner sliding
WYKOŃCZENIE
Inox blonde
lakier epoksydowy
FINISHING
Inox blonde
epoxidic dust

Wysuwany drążek do szafy
Sliding tube for wardrobe.

MATERIAŁY
Metalowe profile
Listwy z drewna bukowego
MATERIALS
Metal tube
Slats in beech wood

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE
10 kg
LOAD CAPACITY
10 kg

UWAGA! Zestaw nie zawiera
drewnianych elementów mebla.
NOTE. The item does not include
the supply of wooden parts.

PAKOWANIE

WAGA (Kg)

WYMIARY (cm)

OBJĘTOŚĆ (m3)

1

2

160 x 8,5 x 6,5

0,01

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA
155

84
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Siedziba / Showroom
ul. Trakt Brzeski 72,
05-077 Warszawa
tel. +48 22 773 19 81

Showroom
Domoteka, ul. Malborska 41,
03-286 Warszawa
tel. +48 22 693 08 98

www.transforms.pl
info@transforms.pl

