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Zależy nam, aby pokochali Państwo 
meble, które tworzymy, 

tak jak my kochamy drewno...

2



Firma „Stolarstwo Tomasz Wróbel” powstała z pasji do drewna, z zachwytu 
nad jego plastycznością, zapachem, grą kolorów usłojenia i strukturą goto-
wych wyrobów. Pasja ta przekłada się na meble, które tworzymy.

Produkujemy meble z drewna sosnowego, przeznaczone głównie dla dzieci. 
Wykonujemy łóżka pojedyncze, dwupoziomowe i piętrowe. W naszej ofercie 
znajdują się również komody, biurka, skrzynie, szafki nocne i półki na książki. 
Szeroka gama barw i wzorów, pozwala na wybór produktu, dostosowanego do 
indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Realizujemy zarówno zamówienia indy-
widualne, jak i hurtowe, dla klientów z kraju i z zagranicy.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży drzewnej, pozwala nam ofe-
rować produkty wysokiej jakości, wygodne i funkcjonalne. Stawiamy na ja-
kość, autorskie projekty, ciekawy design i praktyczność.

Począwszy od 2015 roku, jesteśmy laureatem Podkarpackiej Nagrody Gospo-
darczej w kategorii „Najlepszy produkt”, a w 2018 roku otrzymaliśmy tytuł 
„Przedsiębiorstwa Fair Play” w prestiżowym konkursie, przyznającym certy-
fikaty najlepszym markom w Polsce.

Zależy nam, aby meble, które produkujemy, były bezpieczne. Czuwamy nad ja-
kością naszych wyrobów. Wykonujemy je na nowoczesnych maszynach stolar-
skich sterowanych numerycznie, co zapewnia doskonałe odwzorowanie i do-
pasowanie wszystkich elementów. Dbamy o ekologiczne wykończenie drewna, 
stosując do malowania wyłącznie atestowane farby i lakiery.

Dzięki temu, że produkcja odbywa się w jednym miejscu, mamy kontrolę nad 
procesem produkcji, od przetarcia surowca, suszenia, aż po gotowy wyrób.

Każdego dnia, dokładamy starań, aby realizowane przez nas zamówienia, wy-
konywane były z należytą dokładnością i sumiennością. Za każdym naszym 
produktem, na każdym etapie produkcji, stoi wyszkolona kadra doświadczo-
nych pracowników. Doskonalimy się każdego dnia, aby oferowane przez nas 
meble, spełniały oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Zawsze, chętnie służymy radą, zarówno na etapie podejmowania decyzji o za-
kupie, jak i w czasie użytkowania naszych produktów.

3



olchasosna

czekolada

różowyniebieskimiętowyzielony

waniliaszarybiały

Dostępne koloryŁÓŻKO DOMEK

Łóżko DOMEK wykonane jest w całości z wysokiej jakości drewna 
sosnowego.

Zaokrąglone krawędzie oraz materac ułożony na niewielkiej wy-
sokości, gwarantują bezpieczeństwo użytkowania. Wystarczy nie-
wielki kocyk i odrobina wyobraźni, aby prosta konstrukcja zamie-
niła się w domek z marzeń naszej pociechy. A może i nam skojarzy 
się ze wspomnieniami z dzieciństwa.

DOMEKDOMEK

Opcje dodatkowe

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

Specyfi kacja

Miejsca do spania jedno

Materiał wykonania drewno sosnowe

Konstrukcja Kantówka o wymiarach 36x50mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm, szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki brak

Szufl ada brak

Zagłówki W kształcie domku

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x80cm, 180x80cm
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olchasosna

czekolada

różowyniebieskimiętowyzielony

waniliaszarybiały

Dostępne koloryŁÓŻKO TIPI

Łóżko TIPI  wykonane  jest  w całości  z wysokiej  jakości drewna 
sosnowego.

W  nocy  łóżeczko   pełni   funkcję  wygodnego,   bezpiecznego   
spania z zaokrąglonymi  krawędziami  i   materacem  ułożonym  na 
niewielkiej wysokości. W dzień, może zamienić się w namiot, który 
jest świetnym miejscem do zabawy dla dzieci.

TIPITIPI

Opcje dodatkowe

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

Specyfi kacja

Miejsca do spania jedno

Materiał wykonania drewno sosnowe

Konstrukcja Kantówka o wymiarach 36x50mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm, szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki brak

Szufl ada brak

Zagłówki W kształcie namiotu

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x80cm, 180x80cm
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olchasosna

czekolada

różowyniebieskimiętowyzielony

waniliaszarybiały

Dostępne koloryŁÓŻKO WRÓBEL-F1

Łóżko WRÓBEL-F1 wykonane jest z wysokiej jakości drewna so-
snowego z wstawką z płyty meblowej w zagłówkach.

Konstrukcja z zabudowanymi zagłówkami i wysoką barierką  bocz-
ną zapewni bezpieczne użytkowanie.

Można na nim swobodnie usiąść w ciągu dnia i… po prostu pobyć 
chwilę z naszą pociechą.

WRÓBEL-F1WRÓBEL-F1

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania jedno

Materiał wykonania drewno sosnowe, płyta meblowa

Konstrukcja deski grubości 22mm, płyta meblowa grubości 16mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm, szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie sztuki: na całą długość łóżka

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Zagłówki pełne, gładkie, proste

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x80cm, 180x80cm, 190x80cm, 200x90cm
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olchasosna

czekolada

różowyniebieskimiętowyzielony

waniliaszarybiały

Dostępne koloryŁÓŻKO WRÓBEL-F2

Łóżko WRÓBEL-F2 wykonane jest z wysokiej jakości drewna so-
snowego z wstawką z płyty meblowej w zagłówkach.

Charakterystyczne dla tego modelu są łukowate zagłówki i wysoka 
barierka boczna. Staranne wykończenie i zaokrąglone krawędzie 
zapewniają komfort i wygodę użytkowania.

WRÓBEL-F2WRÓBEL-F2

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania jedno

Materiał wykonania drewno sosnowe, płyta meblowa

Konstrukcja deski grubości 22mm, płyta meblowa grubości 16mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm, szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie sztuki: na całą długość łóżka

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Zagłówki pełne, gładkie, w kształcie łuku

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x80cm, 180x80cm, 190x80cm, 200x90cm

7



olchasosna

czekolada

różowyniebieskimiętowyzielony

waniliaszarybiały

Dostępne kolory

WRÓBEL-F3WRÓBEL-F3

ŁÓŻKO WRÓBEL-F3

Łóżko WRÓBEL-F3 wykonane jest z wysokiej jakości drewna so-
snowego z wstawką z płyty meblowej w zagłówkach.

Wzór w serca lub gwiazdki, wycięty w łukowatych zagłówkach, na-
daje całej konstrukcji lekkości i  delikatności, a długa boczna ba-
rierka pełni funkcję ochronną.

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania jedno

Materiał wykonania drewno sosnowe, płyta meblowa

Konstrukcja deski grubości 22mm, płyta meblowa grubości 16mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm, szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie sztuki: na całą długość łóżka

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Zagłówki wzór do wyboru: serca lub gwiazdki + księżyc

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x80cm, 180x80cm, 190x80cm, 200x90cm
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olchasosna

czekolada

różowyniebieskimiętowyzielony

waniliaszarybiały

Dostępne koloryŁÓŻKO KARO

Łóżko KARO wykonane jest w całości z wysokiej jakości drewna 
sosnowego.

Charakterystyczny dla tego modelu jest jeden wysoki zagłówek wy-
konany z deseczek oraz to, że powierzchnia spania nie jest ograni-
czona barierkami.  Dzięki  temu,  łóżko  może  służyć  także  jako  
dodatkowe miejsce do siedzenia.

KAROKARO

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania jedno

Materiał wykonania drewno sosnowe

Konstrukcja deski grubości 22mm, noga 36x50mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm, szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki brak

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Zagłówki wysoki od głowy i niski w nogach

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x80cm, 180x80cm, 190x80cm, 200x90cm
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olchasosna

czekolada

różowyniebieskimiętowyzielony

waniliaszarybiały

Dostępne kolory

KARO ZKARO Z

ŁÓŻKO KARO-Z

Łóżko KARO Z wykonane jest w całości z wysokiej jakości drewna 
sosnowego.

Łóżko  ma  wysokie  zagłówki  i  wysoką  barierkę  boczną  wyko-
naną  z deseczek   z   zaokrąglonymi   krawędziami,   co   zapewnia   
bezpieczne użytkowanie, a jednocześnie nadaje całej konstrukcji 
lekkości.

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania jedno

Materiał wykonania drewno sosnowe

Konstrukcja deski grubości 22 mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm, szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie sztuki: na całą długość łóżka

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Zagłówki wysokie w głowie i nogach

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x70cm, 160x80cm, 180x80cm, 190x80cm, 200x90cm
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olchasosna

czekolada

różowyniebieskimiętowyzielony

waniliaszarybiały

Dostępne kolory

WERCIAWERCIA

ŁÓŻECZKO-TAPCZANIK-KOŁYSKA WERCIA

Model WERCIA został wykonany z najwyższej jakości drewna so-
snowego. Wypełnienie zagłówków stanowi płyta meblowa w kolo-
rze białym. W swojej podstawowej wersji, WERCIA służy jako ko-
łyska. Płaskie,  drewniane  szczebelki  oraz  regulowana  wysokość  
dna zapewniają maksimum bezpieczeństwa, a dodatkowo zamon-
towane bieguny ukołyszą malucha do snu. Po zdjęciu szczebelków 
i założeniu dodatkowej barierki ochronnej, kołyskę można zmienić 
w łóżeczko dla starszego malucha.

Opcje dodatkowe

• Możliwość zamontowania krótkich 
barierek po demontażu boków

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

Specyfi kacja

Miejsca do spania jedno

Materiał wykonania drewno sosnowe, płyta meblowa

Konstrukcja deski grubości 22mm, płyta meblowa grubości 16mm

Stelaż drabinkowy: listwy drewniane o grubości 16 mm i szerokości 
48mm,trzypoziomowa regulacja stelaża

Szczebelki białe, płaskie, z zaokrąglonymi krawędziami, grubości 16 mm
i szerokości 48mm

Zagłówki białe, pełne, gładkie

Bieguny o długości 71,5cm / 81,5cm

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 120x60cm, 140x70cm
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olchasosna

czekolada

różowyniebieskimiętowyzielony

waniliaszarybiały

Dostępne kolory

TIMITIMI

ŁÓŻKO TIMI

Model TIMI w całości wykonany jest z wysokiej jakości drewna 
sosnowego, co gwarantuje długoletnie, komfortowe użytkowanie. 
Charakteryzuje się bardzo bezpiecznymi, zaokrąglonymi krawę-
dziami. Barierki przy zagłówkach zapobiegają zsuwaniu się po-
duszki.  Delikatna i prosta  forma  idealnie  pasuje  do  wnętrza  
pokoju  każdego  małego odkrywcy.

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Szufl ada na prowadnicach

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania jedno

Materiał wykonania drewno sosnowe

Konstrukcja deski grubości 22 mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm, szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie sztuki o długości 68 cm każda

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x70, 160x80, 180x80, 180x90, 190x80, 200x90
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olchasosna

czekolada

różowyniebieskimiętowyzielony

waniliaszarybiały

Dostępne koloryŁÓŻKO TIMI-S

Model TIMI S w całości wykonany jest z wysokiej jakości drewna 
sosnowego. Ma bardzo bezpieczne, zaokrąglone krawędzie i obni-
żony front w nogach łóżka. Dzięki temu, można na nim również 
wygodnie usiąść,  na przykład   podczas  spotkań  z  rówieśnikami.  
Barierki  przy zagłówkach chronią poduszkę przed zsuwaniem się 
z łóżka.

TIMI STIMI S

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Szufl ada na prowadnicach

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania jedno

Materiał wykonania drewno sosnowe

Konstrukcja deski grubości 22 mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm, szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie sztuki o długości 68 cm każda

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x70, 160x80, 180x80, 180x90, 190x80, 200x90
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olchasosna

czekolada

różowyniebieskimiętowyzielony

waniliaszarybiały

Dostępne kolory

BILIBILI

ŁÓŻKO BILI

BILI to łóżko w całości wykonane z wysokiej jakości drewna sosno-
wego. Wysokie, pełne zagłówki i ochronne barierki zabezpiecza-
ją pościel przed zsuwaniem się. Istnieje możliwość wyboru łóżka
z gładkim lub wyfrezowanym zagłówkiem. Estetyka i prostota wy-
konania tego modelu sprawdzi się w każdym wnętrzu.

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Szufl ada na prowadnicach

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania jedno

Materiał wykonania drewno sosnowe

Konstrukcja deski grubości 22 mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm, szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie sztuki o długości 68 cm każda

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Zagłówki do wyboru: gładkie lub z ozdobnym frezem

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x70, 160x80, 180x80, 180x90, 190x80, 200x90
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olchasosna

czekolada

różowyniebieskimiętowyzielony

waniliaszarybiały

Dostępne koloryŁÓŻKO BILI-S

Model BILI S w całości wykonany jest z wysokiej jakości drewna 
sosnowego. Spodoba się każdemu, kto ceni prostotę i funkcjonal-
ność. Dzięki   obniżonemu   frontowi   w nogach,   może   służyć   
także   jako dodatkowe miejsce do siedzenia. W modelu tym   ist-
nieje możliwość zamówienia frontu gładkiego albo z ozdobnym 
frezem.

BILI SBILI S

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Szufl ada na prowadnicach

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania jedno

Materiał wykonania drewno sosnowe

Konstrukcja deski grubości 22 mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm, szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie sztuki o długości 68 cm każda

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Zagłówki do wyboru: gładkie lub z ozdobnym frezem

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x70, 160x80, 180x80, 180x90, 190x80, 200x90
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olchasosna

czekolada

różowyniebieskimiętowyzielony

waniliaszarybiały

Dostępne koloryŁÓŻKO MOLI

MOLI to łóżko wykonane w całości z najwyższej jakości drewna 
sosnowego.  Księżyc  i  gwiazdki  wycięte  w  łukowatych  zagłów-
kach tworzą  fantazyjny  wzór,  który  spodoba  się  zarówno  małym 
księżniczkom,  jak  i odważnym,  małym  bohaterom. Długie  ba-
rierki zapewniają ochronę przed upadkiem. Moli to urocze łóżecz-
ko,   idealne dla naszych pociech.

MOLIMOLI

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Szufl ada na prowadnicach

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania jedno

Materiał wykonania drewno sosnowe

Konstrukcja deski grubości 22 mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm, szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie sztuki: jedna na całą długość łóżka, druga o długości100cm

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Zagłówki z wyciętym wzorem: księżyc + gwiazdki

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x70, 160x80, 180x80, 180x90, 190x80, 200x90
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olchasosna

czekolada

różowyniebieskimiętowyzielony

waniliaszarybiały

Dostępne koloryŁÓŻKO MIKO

Model MIKO w całości wykonany jest z najwyższej jakości drew-
na sosnowego. Jego długie barierki boczne zapewniają maksimum 
bezpieczeństwa. Delikatnie zaokrąglone łuki zagłówków dosko-
nale komponują się z pionowymi frezami. To łóżeczko idealne dla 
wszystkich tych, którzy doceniają połączenie prostoty i funkcjonal-
ności oraz ciekawy design.

MIKOMIKO

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Szufl ada na prowadnicach

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania jedno

Materiał wykonania drewno sosnowe

Konstrukcja deski grubości 22 mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm, szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie sztuki: jedna na całą długość łóżka, druga o długości100cm

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Zagłówki z pionowymi frezami

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x70, 160x80, 180x80, 180x90, 190x80, 200x90
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olchasosna

czekolada

różowyniebieskimiętowyzielony

waniliaszarybiały

Dostępne kolory

KAMIKAMI

ŁÓŻKO KAMI

Model KAMI w całości wykonany jest z wysokiej jakości drewna 
sosnowego.

Stabilne i wytrzymałe łóżeczko o zaokrąglonych krawędziach, w 
zestawie z barierkami ochronnymi to doskonały wybór dla osób 
ceniących wygodę i bezpieczeństwo swojego dziecka.

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Szufl ada na prowadnicach

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania jedno

Materiał wykonania drewno sosnowe

Konstrukcja deski grubości 22 mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm, szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie sztuki: jedna na całą długość łóżka, druga o długości100cm

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x70, 160x80, 180x80, 180x90, 190x80, 200x90
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różowyniebieskimiętowyzielony

waniliaszarybiały

Dostępne kolory

KAMI PLUSKAMI PLUS

ŁÓŻKO KAMI PLUS

Model KAMI PLUS w całości wykonany jest z wysokiej jakości 
drewna sosnowego. Dzięki dodatkowej dolnej deseczce w zagłów-
kach zasłania z boku  szufl adę.  Spodoba  się  każdemu,  kto  szuka  
funkcjonalnych rozwiązań do pokoju dziecka. Zaokrąglone krawę-
dzie i barierki ochronne zapewniają maluchowi maksimum bez-
pieczeństwa.

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Szufl ada na prowadnicach

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania jedno

Materiał wykonania drewno sosnowe

Konstrukcja deski grubości 22 mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm, szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie sztuki: jedna na całą długość łóżka, druga o długości100cm

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x70, 160x80, 180x80, 180x90, 190x80, 200x90
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czekolada

różowyniebieskimiętowyzielony

waniliaszarybiały

Dostępne kolory

KAMI BKAMI B

ŁÓŻKO KAMI-B

Model KAMI B w całości wykonany jest z drewna sosnowego. Jego 
zabudowane  zagłówki  mogą  być  gładkie  lub  z  ozdobnym  fre-
zem. Ci, którzy  lubią  bawić  się  kolorami,  mogą  wybrać  inne  
wybarwienie zagłówków oraz ramy łóżka, co daje możliwość stwo-
rzenia własnej, oryginalnej kompozycji.

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Szufl ada na prowadnicach

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania jedno

Materiał wykonania drewno sosnowe

Konstrukcja deski grubości 22 mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm, szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie sztuki: jedna na całą długość łóżka, druga o długości100cm

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Zagłówki do wyboru: gładkie lub z ozdobnym frezem

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x70, 160x80, 180x80, 180x90, 190x80, 200x90
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różowyniebieskimiętowyzielony

waniliaszarybiały

Dostępne kolory

PAWEŁEKPAWEŁEK

ŁÓŻKO PAWEŁEK

PAWEŁEK to łóżko w całości wykonane z wysokiej jakości drewna 
sosnowego.  Dzięki  swojej  prostej  konstrukcji  idealnie  wpasuje  
się w każde   wnętrze.   Długa   boczna barierka   i delikatnie   za-
okrąglone krawędzie zapewnią bezpieczeństwo, zarówno w dzień 
jak i w nocy.

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania jedno

Materiał wykonania drewno sosnowe

Konstrukcja deski grubości 22 mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm, szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie sztuki: jedna na całą długość łóżka, druga o długości100cm

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x70, 160x80, 180x80, 180x90, 190x80, 200x90
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różowyniebieskimiętowyzielony

waniliaszarybiały

Dostępne kolory

PAWEŁEK MAXPAWEŁEK MAX

ŁÓŻKO PAWEŁEK MAX

Model PAWEŁEK MAX w całości wykonany jest z wysokiej jakości 
drewna sosnowego. Dzięki podwyższonemu zagłówkowi, podusz-
ka  dziecka  nie  zsuwa  się  z  oparcia,  na przykład  podczas siedze-
nia   i czytania   książki,   a   zaokrąglone   krawędzie   barierek oraz 
zagłówków są bezpieczne w użytkowaniu.

Bezpieczeństwo i ochronę przed upadkiem zapewnia ponadto dłu-
ga barierka boczna, zamocowana na całej długości łóżka.

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania jedno

Materiał wykonania drewno sosnowe

Konstrukcja deski grubości 22 mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm, szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie sztuki: jedna na całą długość łóżka, druga o długości100cm

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x70, 160x80, 180x80, 180x90, 190x80, 200x90
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Dostępne kolory

PAWEŁEK DUOPAWEŁEK DUO

ŁÓŻKO PAWEŁEK DUO

Model PAWEŁEK DUO w całości wykonany jest z wysokiej jako-
ści drewna sosnowego.   Jest to łóżko dwupoziomowe, które może 
być złożone  w  ciągu  dnia,  co  zwiększa  powierzchnię  dzienną  
pokoju i komfort jego użytkowania.   Rozłożone na noc, zapewnia 
dodatkowe miejsce do spania i sprawdza się, zarówno w przypadku 
dwójki dzieci dzielących  wspólny  pokój  jak  i  wtedy,  gdy  chcemy,  
na  przykład poczytać z dzieckiem książkę do snu.

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania dwa

Materiał wykonania drewno sosnowe

Konstrukcja deski grubości 22mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm,szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie sztuki w łóżku górnym:jedna na całą długość łóżka, druga
o długości 100cm

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 190x80 / 180x80
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Dostępne kolory

GAGATEKGAGATEK

ŁÓŻKO GAGATEK

GAGATEK to łóżko piętrowe, w całości wykonane z wysokiej jakości 
drewna sosnowego. Idealnie sprawdzi się w pokoju rodzeństwa, gdy 
trzeba optymalnie wykorzystać przestrzeń, którą dzielą nasze pociechy. 
Ochronne, drewniane barierki zabezpieczają przed upadkiem, a po dra-
bince z płaskimi szczebelkami, dzieci wspinają się bezpiecznie i wygod-
nie.

Istnieje również możliwość użytkowania GAGATKA w wersji dwóch, 
niezależnych  od  siebie  łóżeczek. Łóżko,  można  wielokrotnie  składać i 
rozkładać, bez uszczerbku na jego wytrzymałości i estetyce.

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania dwa

Materiał wykonania drewno sosnowe

Konstrukcja deski grubości 22 mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm, szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie sztuki w łóżku górnym: jedna podwójna na całą długość 
łóżka, druga do drabinki, dwie sztuki w łóżku dolnym: jedna na 
całą długość łóżka, druga o długości 80cm/100cm

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Drabinka uniwersalna/ prawo- lub lewostronna

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x80cm, 180x80cm, 190x80cm, 200x90cm
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Dostępne kolory

FINEZJAFINEZJA

ŁÓŻKO FINEZJA
FINEZJA to piętrowe łóżko, z opcją przerobienia go na dwa niezależne łóżeczka. 
Konstrukcja wykonana jest z wysokiej jakości drewna sosnowego, połączonego z 
wytrzymałą płytą meblową w zagłówkach i górnej barierce. Wszystkie elementy 
zostały niezwykle starannie wykonane, a krawędzie zaokrąglone.   W zagłów-
kach   i górnej barierce wycięto fantazyjny wzór. W przypadku  zagłówków  są  
to,  do  wyboru,  dwa  połączone  serca  albo księżyc i gwiazdki, a w górnej 
barierce kółka różnej wielkości. Drabinkę z wygodnymi, płaskimi szczebelkami 
można umieścić po prawej lub lewej stronie łóżka. Możliwość wyboru różnych 
wersji kolorystycznych sprawia, że możemy urządzić maluchom pokój z bajki z 
baśniowym łóżeczkiem.

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania dwa

Materiał wykonania drewno sosnowe, płyta meblowa

Konstrukcja deski grubości 22mm, płyta meblowa grubości 16mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm,szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie sztuki w łóżku górnym: jedna podwójna na całą długość 
łóżka, druga do drabinki; jedna na całą długość w łóżku dolnym

Zagłówki wzór do wyboru: serca lub gwiazdki + księżyc

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Drabinka uniwersalna/ prawo- lub lewostronna

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x80cm, 180x80cm, 190x80cm, 200x90cm
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Dostępne kolory

URWISEK LURWISEK L

ŁÓŻKO URWISEK-L

URWISEK L to łóżko piętrowe, które można rozłożyć na dwa nie-
zależne łóżeczka. Wykonane zostało z wysokiej jakości drewna so-
snowego, połączonego  z  wytrzymałą  płytą  meblową  w zagłów-
kach  i  górnej barierce. Montowana z prawej, bądź lewej strony 
łóżka drabinka, posiada płaskie, wygodne szczebelki, natomiast 
krawędzie drewnianej konstrukcji mają zaokrąglone kształty. Cha-
rakterystyczną cechą tego modelu są  gładkie, łukowate zagłówki  
oraz boczna barierka górna, zdobiona wyciętymi kołami.

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania dwa

Materiał wykonania drewno sosnowe, płyta meblowa

Konstrukcja deski grubości 22mm, płyta meblowa grubości 16mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm,szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie sztuki w łóżku górnym: jedna podwójna na całą długość 
łóżka, druga do drabinki; jedna na całą długość w łóżku dolnym

Zagłówki pełne, gładkie, z łukiem

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Drabinka uniwersalna/ prawo- lub lewostronna

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x80cm, 180x80cm, 190x80cm, 200x90cm
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Dostępne kolory

URWISEK PURWISEK P

ŁÓŻKO URWISEK-P

URWISEK  P  to  łóżko  piętrowe,  które  można  rozłożyć  na  dwa 
niezależne łóżeczka. Wykonane zostało z wysokiej jakości drewna 
sosnowego, połączonego z wytrzymałą płytą meblową w zagłów-
kach i górnej barierce. Zaokrąglone krawędzie gwarantują komfort 
użytkowania, a płaskie szczebelki drabinki są wygodne i bezpieczne 
dla dzieci. Charakterystyczną  cechą  tego  modelu  są  proste,  gład-
kie zagłówki i boczna barierka górna, zdobiona wyciętymi kołami.

Opcje dodatkowe

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania dwa

Materiał wykonania drewno sosnowe, płyta meblowa

Konstrukcja deski grubości 22mm, płyta meblowa grubości 16mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm,szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie sztuki w łóżku górnym: jedna podwójna na całą długość 
łóżka, druga do drabinki; jedna na całą długość w łóżku dolnym

Zagłówki pełne, gładkie, proste

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Drabinka uniwersalna/ prawo- lub lewostronna

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x80cm, 180x80cm, 190x80cm, 200x90cm
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Dostępne kolory

WRÓBEL-P1WRÓBEL-P1

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

Specyfi kacja

Miejsca do spania dwa

Materiał wykonania drewno sosnowe

Konstrukcja deski grubości 22 mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm, szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie sztuki w łóżku górnym: jedna podwójna na całą długość 
łóżka, druga do drabinki, dwie sztuki w łóżku dolnym: jedna na 
całą długość łóżka, druga o długości 80cm/100cm

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Drabinka uniwersalna/ prawo- lub lewostronna

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 160x80cm, 180x80cm, 190x80cm, 200x90cm

ŁÓŻKO WRÓBEL-P1

WRÓBEL P1 to łóżko piętrowe, w całości wykonane z wysokiej jako-
ści drewna sosnowego. Idealnie sprawdzi się w pokoju rodzeństwa, gdy 
trzeba optymalnie wykorzystać przestrzeń, którą dzielą nasze pociechy. 
Ochronne, drewniane barierki zabezpieczają przed upadkiem, a po dra-
bince z płaskimi szczebelkami, dzieci wspinają się bezpiecznie i wygod-
nie.
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Dostępne kolory

Opcje dodatkowe

• Zdejmowana barierka

• Dwie małe szufl ady lub jedna szufl ada 
dzielona w środku

• Materace: pianka (9cm), pianka-kokos 
(10cm), kokos-pianka-gryka (11cm)

• Dodatkowe spanie: szufl ada z funkcją 
spania

Specyfi kacja

Miejsca do spania dwa

Materiał wykonania drewno sosnowe

Konstrukcja deski grubości 22 mm

Stelaż połączone taśmą listwy drewniane grubości 20mm, szerokości 
70mm i wytrzymałości 190kg

Barierki dwie  sztuki  w  łóżku  górnym:  jedna  na  całą długość łóżka, druga 
do drabinki;  jedna na całą długość w łóżku dolnym

Zagłówki do wyboru: prosty pełny lub prosty z deseczek poziomych

Szufl ada szufl ada na gumowych kółkach

Drabinka uniwersalna/ prawo- lub lewostronna

Dodatki instrukcja, elementy montażowe

Dostępne rozmiary 90/120 x 190cm,  90/120 x 200cm

ŁÓŻKO FAMILIJNE

MODEL FAMILIJNE to łóżko piętrowe wykonane w całości z wysokiej 
jakości drewna sosnowego. Szersze łóżko w części dolnej z powodzeniem 
pomieści dwójkę młodszego rodzeństwa, a na łóżku górnym może spać 
starsze dziecko. W ciągu dnia, na dolnym łóżku, dzieci będą mieć więcej 
miejsca do zabawy.
Konstrukcja tego modelu pozwoli na optymalne zagospodarowanie miej-
sca w pokoju naszych pociech, a starannie wykonanie wszystkich ele-
mentów zapewni komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

FAMILIJNEFAMILIJNE
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 STOLARSTWO Tomasz Wróbel

ul. Wołoszyny 21C, 37-410 Wólka Tanewska, Polska
Tel: +48 667 100 052 lub +48 15 876 33 62

E-mail: biuro@sklep-wrobel.pl
www.stolarstwo-wrobel.pl/meble-dzieciece/

www.meblewrobel.pl

32


