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Łóżko Mink z ozdobnym wezgłowiem
wykończonym ażurowym motywem
– marka Kare Design. Rama łóżka
wykonana z drewna sosny i obita czarną
mikrofibrą. Wymiary 180x200 cm.
Cena 5 459 zł. KARE DESIGN
Barokowe łoże Galaxy marki Berti Mobili.
Tapicerowane wysokiej jakości tkaninami lub skórą.
Bogato rzeźbiona i dekorowana rama z drewna
orzecha pokryta płatkami złota lub srebra.
Może być wyposażone w sekretny schowek.
Cena ok. 29 000 zł w zależności od wykończenia
(bez stelaża i materaca). HEBAN

Łóżko Delfin – współczesny wzór
inspirowany klasyką. Rama oraz
wezgłowie wykonane z litego drewna,
boczna rama tapicerowana. Wezgłowie
może być tapicerowane w całości lub
tylko wykończone elementem
tapicerowanym (na zdjęciu). Do wyboru
wiele wybarwień drewna oraz różne
rodzaje tkanin. Cena od 5 727 zł. NAP

Łóżka wykończone miękko tapicerow
anym
lub pikowanym zagłówkiem pasują
nie tylko
do stylowych sypialni

Łoże Royal Gold marki Fasal Castelli.
Barokowe wezgłowie pikowane skórą,
jego obramowanie oraz nóżki wykonane
są z drewna orzecha, ręcznie rzeźbione
i pokryte płatkami postarzanego złota.
Cena od ok. 15 700 zł (bez stelaża
i materaca). HEBAN

Łóże z kolekcji Galleria firmy Oak inspirowane
wzornictwem ubiegłych wieków. Zagłówek
ozdobiony złoconymi rzeźbieniami
i wykończony tkaniną w paski.
Cena ok. 44 300 zł. ART DE VIVRE
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Łoże Artu z oferty firmy Ipe Cavalli z wezgłowiem
rozbudowanym aż do rozmiarów parawanu.
Cena w obiciu z weluru ok. 35 480 zł
(wym. materaca 180x200 cm). PATT MEBEL

WARTO WIEDZIEĆ…
Zgodnie z zasadami feng shui łóżko powinno
być wyposażone w stabilne wezgłowie, które
zapewnia poczucie pewności i oparcia. Jeśli go
nie ma, mebel powinien być dostawiony krótszym bokiem, od strony głowy do ściany. Poza tym wskazane jest, aby łóżko znajdowało się
w miejscu, z którego rozpościera się widok
na cały pokój – takie ustawienie wzmacnia
u osoby, która w nim sypia, poczucie kontroli
nad życiem.

Efektowne łóżko z oferty marki De La Espada.
Elegancka forma i szlachetne materiały – rama łóżka
do wyboru z olejowanego czarnego orzecha
amerykańskiego lub olejowanego amerykańskiego
dębu białego, wykończenie – welur, wełna, len,
sztuczny zamsz, sztuczny jedwab lub skóra.
Cena od 31 260 zł. MESMETRIC
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Łóżko Brigitte firmy Ciacci ręcznie kute z metalu,
a następnie malowane lub pokrywane płatkami srebrnej
lub złotej folii. Do wyboru 18 wybarwień. Łóżko
o wym. 160x200 cm kosztuje od 8 909 zł. KLER

Łóżko Estasis marki Giusti Portos. Rama i nóżki z ręcznie
kutego metalu pokrytego płatkami srebra, dolna część
wezgłowia pikowana kryształami Swarovskiego.
Cena w jedwabnej tkaninie (na zdjęciu) ok. 18 000 zł
(bez materaca). HEBAN

Reprezentacyjne łoże z kolekcji Galleria
firmy OAK – zagłówek inkrustowany masą
perłową, cztery, toczone z drewna, czarne
filary. Cena ok. 48 600 zł. ART DE VIVRE
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