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zaprojektowane przez: 

Strefa nauki i rozrywki

W wygodnym biurku znajduje się funkcjonalna wnęka 
na przybory oraz pojemna szafka z drzwiami.

Meble POK doskonale sprawdzą sie przy planowaniu 
komfortowej strefy nauki i rozrywki.

W głębokich szufladach szafki 
RTV zmieścimy płyty z grami oraz 
wszystkie niezbędne akcesoria.

ELEMENTY KOLEKCJI

PO-00P  
(wersja prawa)
garderoba
130 x 193 x 93 cm

PO-00L  
(wersja lewa)
garderoba
130 x 193 x 93 cm

PO-01
szafa narożna
95 x 193 x 95 cm

PO-02
szafa dwudrzwiowa
90 x 193 x 50 cm

PO-03
szafa jednodrzwiowa
50 x 193 x 40 cm

PO-04
regał 
50 x 193 x 40 cm

PO-05
szafka średnia
100 x 163 x 40 cm

PO-06
szafka niska
100 x 130 x 40 cm

PO-07
szafka niska
50 x 130 x 40 cm

PO-08
komoda
100 x 90 x 40 cm

grafit  /buk ibsen / biały / jasny szary 

kolorystyka:

 

przystosowane 
dla rodzeństwa materac bonellowy w cenie łóżka

przystosowane 
do skosów oświetlenie w komplecie

 

PO-09
biurko
120 x 75 x 50 cm

PO-11
szafla rtv
100 x 41 x 50 cm

PO-13
łóżko z materacem
bonellowym
206 x 67 x 95 cm

PO-14 
szuflada z materacem 
piankowym i schowkiem 
na pościel (do skompletowaniaz PO-13)
200 x 32 x 83 cm

PO-15
szuflada na pościel 
(do sklompletowania
z PO-13)
200 x 32 x 83 cm

PO-12
półka
90 x 20 x 22 cm

PO-10
półka
120 x 60 x 22 cm



Lubimy wykorzystywać każdą wolną przestrzeń,  
tę pod łóżkiem też!

Dlatego łóżko POK możemy doposażyć dwoma rodzajami 
funkcjonalnych szuflad.

Planujemy miejsce pod łóżkiem

Twoje dziecko lubi przyjmować gości? Polecamy wysu-
waną szufladę z dodatkowym materacem i schowkiem  
na pościel. 

Brakuje Wam miejsca do przechowywania? W tej przepast-
nej szufladzie zmieści się naprawdę wszystko! 

GARDEROBA

W kolekcji POK znajdziemy kilka rodzajów sprytnie 
zaprojektowanych szaf. To jeden z najważniejszych 
mebli w pokoju dziecka  wybierzmy taką, która dopasuje 
się do wnętrza i potrzeb  małego mieszkańca.

SZAFA NAROŻNA SZAFA 
DWUDRZWIOWA

SZAFA 
JEDNODRZWIOWAWykorzystajmy potenc-

jał narożników. Pojemna 
szafa narożna dzięki prze-
myślanemu wyposażeniu 
pomieści naprawdę dużo 
rzeczy! Dostawiając do niej 
inne meble z kolekcji stwor-
zymy ciekawą i pojemną 
strefę przechowywania.

Nawet wąskie szafy mogą 
być funkcjonalne. Zawiesimy w 
nich ubrania różnej długości,  
a głęboka szuflada umożliwi 
nam bardzo łatwy dostęp do 
jej zawartości.

Kompaktowa szafa jedno-
drzwiowa nie zajmie dużo miej-
sca. Znajdziemy w niej cztery 
pojemne półki na ubrania, głę-
boką szufladę oraz funkcjonalną 
wnękę na podręczne drobiazgi.

Szafa-garderoba zaprasza 
do środka!

Jej gabaryty pozwolą na sprawiedli-
we podzielenie się wolnym miejscem  
z bratem lub siostrą. Dwa drążki  
i pojemne półki pomogą w utrzymaniu 
porządku, a toaletka z lustrem przyda 
się w wielu sytuacjach. Energooszczędne 
oświetlenie włączy się automatycznie po 
otwarciu drzwi.

Dostępna w prawej lub lewej wersji. 

Z kolekcją mebli POK zaaranżujemy nowoczesną, funkcjonalną przestrzeń. Modne barwy oraz 
geometryczne  bryły dodadzą  wnętrzu niezwykłej energii. 

System różnej wielkości regałów i szaf umożliwi ich łączenie w niezliczone, funkcjonalne zestawy. 
Dzięki dużej różnorodności mebli urządzimy pokój skrojony na miarę jego małego lokatora. 
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