
PRODUCENT MEBLI DREWNIANYCH



Firma produkcyjna Stolarstwo Tomasz Wróbel powstała z pasji do drewna, zachwytem nad 
jego plastycznością, zapachem, grą kolorów usłojenia oraz strukturą gotowych wyrobów, które 
z przyjemnością się dotyka.

Pasja ta przekłada się na meble, które tworzymy dla Was, z dbałością o szczegóły, bo zależy 
nam by pokochali Państwo produkty które tworzymy, tak jak my kochamy drewno. Stawiamy 
na autorskie projekty, ciekawy design i praktyczność.

Nasze produkty z drewna wykonujemy na nowoczesnych maszynach stolarskich, sterowanych 
numerycznie co zapewnia doskonałe odwzorowanie i dopasowanie wszystkich elementów. 
Dbamy również o ekologiczne i bezpieczne wykończenie drewna, stosując do naszych mebli 
wyłącznie atestowane lakiery.

Meble, które produkujemy wykonane są w całości z najwyższej jakości drewna sosnowego, 
bezpieczne dla dzieci z zaokrąglonymi krawędziami.

Łóżko - MODEL BILI

Model BILI charaktery-
zuje się zabudowanymi 
frontami, które również 
są wykonane z drewna 
oraz mogą być one gład-
kie lub z wyfrezowanym 
wzorem.

Łóżko - MODEL Kami 
PLUS

Model Kami PLUS (w od-
różnieniu od modelu 
Kami) posiada dodat-
kową, dolną deseczkę 
w zagłówkach, zasłania-
jącą szufladę.



Łóżko - MODEL WERCIA

Model WERCIA łóżecz-
ko-tapczanik-kołyska 
wykonany z najwyższej 
jakości drewna sosno-
wego, bezpieczne dla 
dzieci z zaokrąglonymi 
krawędziami, jedynie 
wypełnienie zagłówków 
stanowi płyta MDF 
w kolorze białym.

Łóżko - MODEL 
GAGATEK

Model GAGATEK  łóżko 
piętrowe z możliwością 
rozłożenia na dwa nieza-
leżne łóżeczka.

Łóżko - MODEL 
Pawełek MAX

Model Pawełek MAX po-
siada wyższy zagłówek 
od strony głowy.
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Model BILI charakteryzuje się zabudowanymi frontami, które również są 
wykonane z drewna oraz mogą być one gładkie lub z wyfrezowanym wzorem.
Modele podobne do  modelu BILI:

Timi  – z poprzecznymi deseczkami we frontach,•	
BILI S – zabudowane fronty, obniżony zagłówek w nogach,•	
Timi S –  z poprzecznymi deseczkami we frontach, obniżony zagłówek •	
w nogach.

Wysokość zagłówków – BILI i Timi: 51/69 cm (przód/tył)
Wysokość zagłówków – BILI S i Timi S – 33/69 cm (przód/tył)
Grubość desek: 22 mm

Dostępne wymiary pod materac:
160x70 cm (wymiary zewnętrzne 165x75 cm)•	
160x80 cm (wymiary zewnętrzne 165x85 cm)•	
180x80 cm (wymiary zewnętrzne 185x85 cm)•	

Optymalna grubość materaca jaki może być zastosowany w łóżeczku wynosi  
9 - 12 cm. Łóżko jest bejcowane oraz lakierowane 3-krotnie bezpiecznymi dla 
dzieci lakierami.
Łóżeczka mogą być w dowolnym (jednym) kolorze lub zestawieniu kolorystycznym 
z przedstawionej palety barw.

Maksymalne obciążenie łóżeczka wynosi ok. 190 kg. 
Standardowy zestaw obejmuje: łóżko, barierki, stelaż, komplet elementów 
montażowych oraz instrukcja montażu. Do tych modeli może być wykonana 
dodatkowa barierka ruchoma (możliwość swobodnego zdejmowania jej na 
dzień), która będzie służyła jako zabezpieczenie przed upadkiem dziecka.
Dodatkowe akcesoria oraz wersje kolorystyczne łóżeczek dostępne na str. 14-17.

Łóżko-MODEL BILI

Dodatkowa zdejmowana barierka

Dodatkowe opcje do łóżek z wersji modelu Bili

Szuflada pojedyncza na kółkach
plastikowych lub gumowych

Szuflada pojedyncza 
na prowadnicach

Dwie mniejsze szufladki

Dostępne kolory

Calvados Orzech Sosna Biały Zielony Olcha Różowy Niebieski Fiolet Wanilia 
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Pozostałe wersje modelu Bili

Model Bili S -zabudowane fronty,
obniżony zagłówek w nogach

Biurko 
dług120 cm/szer.60 cm/wys.75 cm

Model Timi S - z poprzecznymi deseczkami we frontach, 
obniżony zagłówek w nogach

Model Timi - z poprzecznymi 
deseczkami we frontach

Szafka nocna 
dług.40 cm/szer. 30 cm/wys. 42 cm

Półka
dług.80 cm/szer.19 cm/wys.27 cm

Dodatkowe produkty (wersje kolorystyczne przedstawiono na str. 24-31)

Materac  kokos, pianka, gryka Materac pianka Materac kokos, pianka
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Model Kami PLUS(w odróżnieniu od modelu Kami) posiada dodatkową, dolną 
deseczkę w zagłówkach, zasłaniającą szufladę.

Modele podobne do modelu Kami PLUS:
Kami – bez dodatkowych dolnych deseczek w zagłówkach,,•	
Kami B–z zabudowanymi zagłówkami.•	

Wysokość zagłówków w najwyższym punkcie: 69 cm. Grubość desek 22 mm.
Łóżeczka są uniwersalne w związku z czym barierki mogą być z dowolnej 
strony. Krótka barierka ma długość 100 cm i w późniejszym czasie można ją 
zdemontować.

Dostępne wymiary pod materac:
160x70 cm (wymiary zewnętrzne 165x75 cm)•	
160x80 cm (wymiary zewnętrzne 165x85 cm)•	
180x80 cm (wymiary zewnętrzne 185x85 cm)•	

Optymalna grubość materaca jaki może być zastosowany w łóżeczku wynosi 9 - 
12 cm. Łóżko jest bejcowane oraz lakierowane 3-krotnie bezpiecznymi dla dzieci 
lakierami.
Łóżeczka można zamówić w dowolnym (jednym) kolorze lub zestawieniu 
kolorystycznym z przedstawionej palety barw.

Maksymalne obciążenie łóżeczka wynosi ok. 190 kg. 
Standardowy zestaw obejmuje: łóżko, barierki, stelaż, komplet elementów 
montażowych oraz instrukcja montażu. W miejsce standardowej, krótkiej barierki 
może być wykonana barierka ruchoma (możliwość swobodnego zdejmowania jej 
na dzień).
 Dodatkowe akcesoria oraz wersje kolorystyczne łóżeczek dostępne na str. 18-20 

Dostępne kolory

Szuflada pojedyncza na kółkach
plastikowych lub gumowych

Szuflada pojedyncza 
na prowadnicach

Dwie mniejsze szufladki Barierka zdejmowana na dzień

Dodatkowe opcje do łóżek z wersji modelu Kami

Calvados Orzech Sosna Biały Zielony Olcha Różowy Niebieski Fiolet Wanilia 

Łóżko-MODEL Kami PLUS
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Pozostałe wersje modelu Kami

Model Kami - z poprzecznymi 
deseczkami we frontach

Model Kami PLUS - z poprzecznymi 
deseczkami we frontach

Model Kami B - z zabudowanymi 
frontami

Komoda 
dług. 82 cm/szer. 41,5 cm/wys. 92 cm

Półka
dług.80 cm/szer.19 cm/wys.27 cm

Szafka nocna 
dług.40 cm/szer. 30 cm/wys. 42 cm

Materac  kokos, pianka, gryka Materac pianka Materac kokos, pianka

Dodatkowe produkty (wersje kolorystyczne przedstawiono na str. 24-31)
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Model Pawełek MAX posiada wyższy zagłówek od strony głowy.
Modele podobne do modelu Pawełek MAX:

Pawełek – fronty tej samej wysokości,•	
Pawełek DUO – podwójne łóżeczko, z dodatkowym, wysuwanym •	
łóżeczkiem.

Wysokość zagłówków - Pawełek: 51 cm,
Wysokość zagłówków – Pawełek MAX:51/69 cm (przód/tył)
Wysokość zagłówków Pawełek DUO: 

łóżeczko górne – 69 cm, •	
łóżeczko dolne – 33 cm•	
Grubość desek 22 mm.•	

Łóżeczka są uniwersalne w związku z czym barierki mogą być z dowolnej 
strony. Krótka barierka ma długość 100 cm i w późniejszym czasie można ją 
zdemontować.

Dostępne wymiary pod materac:
160x70 cm (wymiary zewnętrzne 167x78 cm)•	
160x80 cm (wymiary zewnętrzne 167x88 cm)•	
180x80 cm (wymiary zewnętrzne 187x88 cm)•	

Optymalna grubość materaca jaki może być zastosowany w łóżeczku wynosi 
9 - 12 cm. Łóżko jest bejcowane oraz lakierowane 3-krotnie bezpiecznymi dla 
dzieci lakierami.
Łóżeczka można zamówić w dowolnym (jednym) kolorze lub zestawieniu 
kolorystycznym z przedstawionej palety barw.
Maksymalne obciążenie łóżeczka wynosi ok. 190 kg. 
Standardowy zestaw obejmuje: łóżko, barierki, stelaż, komplet elementów 
montażowych oraz instrukcja montażu. W miejsce standardowej, krótkiej barierki 
może być wykonana barierka ruchoma (możliwość swobodnego zdejmowania jej 
na dzień).
Dodatkowe akcesoria oraz wersje kolorystyczne łóżeczek dostępne na str. 21-23

Szuflada pojedyncza na kółkach
plastikowych lub gumowych

Dwie mniejsze szufladki Barierka zdejmowana na dzień

Dodatkowe opcje do łóżek z wersji modelu Pawełek

Dostępne kolory

Calvados Orzech Sosna Biały Zielony Olcha Różowy Niebieski Fiolet Wanilia 

Łóżko-MODEL Pawełek MAX
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Pozostałe wersje modelu Pawełek

Model Pawełek- z zagłówkami tej 
samej wysokości

Model Pawełek MAX - z wyższym 
zagłówkiem od strony głowy

Model Pawełek DUO - łóżko podwójne 
z dodatkowym wysuwanym łóżeczkiem

Skrzynia 
dług.70 cm/szer. 39 cm/wys. 44 cm

Szafka nocna 
dług.40 cm/szer. 30 cm/wys. 42 cm

Komoda 
dług. 82 cm/szer. 41,5 cm/wys. 92 cm

Materac  kokos, pianka, gryka Materac pianka Materac kokos, pianka

Dodatkowe produkty (wersje kolorystyczne przedstawiono na str. 24-31)
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Dodatkowe opcje do łóżek z wersji modelu WERCIA

Dostępne kolory

Płozy kołyski Zdejmowana barierka Niska  barierka

Model WERCIA łóżeczko-tapczanik-kołyska wykonany z najwyższej jakości 
drewna sosnowego, bezpieczne dla dzieci z zaokrąglonymi krawędziami, jedynie 
wypełnienie zagłówków stanowi płyta MDF w kolorze białym.

Łóżeczko wykonane zostało zgodnie zobowiązującymi normami UE.
Wysokość zagłówków - 96 cm,•	
Wysokość boków (mierzona od podłogi) - 89 cm,•	
Grubość desek 20 mm.•	

W łóżeczku zastosowano płaskie szczebelki, co jest dużo bezpieczniejsze 
w przypadku kontaktu dziecka z bokiem łóżeczka oraz posiada trzystopniową 
regulację wysokości jego dna.
Do łóżeczka można zamontować bieguny co ułatwi zasypianie maluszka.
Po demontażu boku łóżeczka powstaje tapczanik dla starszego dziecka (drugi bok 
również można zdjąć, wówczas powstanie łóżeczko). W miejsce boku łóżeczka 
może być zamontowana dodatkowa krótka barierka ochronna.

Dostępne wymiary pod materac:
120x60 cm (wymiary zewnętrzne 125x66 cm)•	
140x70 cm (wymiary zewnętrzne 145x76 cm)•	

Dostępne kolory elementów wykończeniowych: olcha, niebieski, fiolet, zielony, 
różowy, biały.

Maksymalne obciążenie łóżeczka wynosi ok. 60 kg. 
W skład standardowego zestawu wchodzi: łóżeczko, drewniany stelaż, komplet 
elementów montażowych oraz instrukcja montażu.

Calvados Orzech Sosna Biały Zielony Olcha Różowy Niebieski Fiolet Wanilia 

Łóżko-MODEL WERCIA
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Pozostałe wersje kolorystyczne

Biały FioletowyZielony NiebieskiRóżowy

Olcha Materac  kokos, pianka, gryka Materac pianka Materac kokos, pianka



12

Model GAGATEK– łóżko piętrowe z możliwością rozłożenia na dwa niezależne 
łóżeczka.

Wysokość całkowita - 160 cm,•	
Wysokość zagłówków - 69 cm,•	
Odległość między łóżkami – 80 cm,•	
Wejście (szerokość drabinki) – 36 cm.•	
Grubość desek 22 mm.•	

Dostępne wymiary pod materac:
160x80 cm (wymiary zewnętrzne 167x88 cm)•	
180x80 cm (wymiary zewnętrzne 187x88 cm)•	

Optymalna grubość materaca jaki może być zastosowany w łóżeczku wynosi  
9 - 12 cm. Łóżko jest bejcowane oraz lakierowane 3-krotnie bezpiecznymi dla 
dzieci lakierami.

Łóżeczka można zamówić w dowolnym (jednym) kolorze lub zestawieniu 
kolorystycznym z przedstawionej palety barw.

Maksymalne obciążenie łóżeczka wynosi ok. 190 kg. 
Standardowy zestaw obejmuje: łóżko, barierki, drabinka, dwa stelaże, komplet 
elementów montażowych oraz instrukcja montażu. W miejsce standardowej, 
krótkiej barierki może być wykonana barierka ruchoma (możliwość swobodnego 
zdejmowania jej na dzień).

Dodatkowe akcesoria oraz wersje kolorystyczne łóżeczek dostępne na str. 24

Dodatkowe opcje do łóżek z wersji modelu GAGATEK

Calvados Orzech Sosna Biały Zielony Olcha Różowy Niebieski Fiolet Wanilia 

Łóżko-MODEL GAGATEK

Szuflada pojedyncza na kółkach
plastikowych lub gumowych Barierka zdejmowana na dzieńDwie mniejsze szufladki

Dostępne kolory
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Rozłożona wersja modelu GAGATEK (pozostałe wersje kolorystyczne na str. 24)

Dodatkowe produkty

Materac  kokos, pianka, gryka Materac pianka Materac kokos, piankaSkrzynia 
dług.70 cm/szer. 39 cm/wys. 44 cm
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Fiolet

Niebieski

Różowy Calvados

Zielony

Orzech

Wanilia

Biały

Sosna

Olcha

Wersje kolorystyczne 
drewnianego łóżka 
dziecięcego  „Bili”
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Fiolet

Niebieski

Różowy Calvados

Zielony

Orzech

Wanilia

Biały

Sosna

Olcha

Wersje kolorystyczne 
drewnianego łóżka 
dziecięcego  „Bili S”



16

Fiolet

Niebieski

Różowy Calvados

Zielony

Orzech

Wanilia

Biały

Sosna

Olcha

Wersje kolorystyczne 
drewnianego łóżka 
dziecięcego  „Timi”
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Fiolet

Niebieski

Różowy Calvados

Zielony

Orzech

Wanilia

Biały

Sosna

Olcha

Wersje kolorystyczne 
drewnianego łóżka 

dziecięcego  „Timi S”
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Fiolet

Niebieski

Różowy Calvados

Zielony

Orzech

Wanilia

Biały

Sosna

Olcha

Wersje kolorystyczne 
drewnianego łóżka 
dziecięcego  „Kami”
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Fiolet

Niebieski

Różowy Calvados

Zielony

Orzech

Wanilia

Biały

Sosna

Olcha

Wersje kolorystyczne 
drewnianego łóżka 

dziecięcego  „Kami B”
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Fiolet

Niebieski

Różowy Calvados

Zielony

Orzech

Wanilia

Biały

Sosna

Olcha

Wersje kolorystyczne 
drewnianego łóżka 
dziecięcego  „Kami 

PLUS”
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Fiolet

Niebieski

Różowy Calvados

Zielony

Orzech

Wanilia

Biały

Sosna

Olcha

Wersje kolorystyczne 
drewnianego 

łóżka dziecięcego  
„Pawełek”
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Fiolet

Niebieski

Różowy Calvados

Zielony

Orzech

Wanilia

Biały

Sosna

Olcha

Wersje kolorystyczne 
drewnianego łóżka 

dziecięcego  „Pawełek 
DUO”
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Fiolet

Niebieski

Różowy Calvados

Zielony

Orzech

Wanilia

Biały

Sosna

Olcha

Wersje kolorystyczne 
drewnianego łóżka 

dziecięcego  „Pawełek 
MAX”
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Fiolet

Niebieski

Różowy Calvados

Zielony

Orzech

Wanilia

Biały

Sosna

Olcha

Wersje kolorystyczne 
drewnianego 

łóżka dziecięcego  
„GAGATEK”
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Fiolet

Niebieski

Różowy Calvados

Zielony

Orzech

Wanilia

Biały

Sosna

Olcha

Komody
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Fiolet

Niebieski

Różowy Calvados

Zielony

Orzech

Wanilia

Biały

Sosna

Olcha

Skrzynie
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Fiolet

Niebieski

Różowy Calvados

Zielony

Orzech

Wanilia

Biały

Sosna

Olcha

Szuflady
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Fiolet

Niebieski

Różowy Calvados

Zielony

Orzech

Wanilia

Biały

Sosna

Olcha

Szafki 
nocne
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Fiolet

Niebieski

Różowy Calvados

Zielony

Orzech

Wanilia

Biały

Sosna

Olcha

Półki
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Biurka
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Fiolet

Niebieski

Różowy Calvados

Zielony

Orzech

Wanilia

Biały

Sosna

Olcha

Próbki 
kolorów



Meble wykonane z drewna są trwałe,  przyjemne w dotyku oraz cechuje ich mocna konstrukcja 
i stabilność, dzięki czemu ich użytkowanie jest wygodne i bezproblemowe.

Drewno jest naturalnym surowcem, którego niepodważalną zaletą jest jego 100% 
ekologiczność, a co za tym idzie bezpieczeństwo dla człowieka. Odporność tego naturalnego 
surowca na działanie wielu czynników zewnętrznych pozwoli długoterminowo cieszyć się 
użytkowaniem wykonanych z niego wyrobów natomiast staranne wygładzanie powierzchni 

i wywoływanie naturalnej gry kolorów tworzy wyjątkową estetykę. 

Elementy wykonane z drewna są droższe od płytowych trudno  
jednak porównywać te produkty 

 „Drewno to synonim wysokiej jakości,  
wytrzymałości i trwałości wyrobu”.

Stolarstwo Tomasz Wróbel
Wólka Tanewska, ul. Wołoszyny 21c

37-410 Ulanów

tel. 15 876 33 62
fax 15 649 00 11

tel. kom. 607 035 007

e-mail: biuro@sklep-wrobel.pl
NIP: 865-134-61-17


