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TOUCH 

Have a look on these beautiful, symmetric lines. 

TOUCH is a bed that will delight you with its original 

design and functionality. 

A solid frame (4 cm thick) with rounded corners; despite 

its massive structure, it looks very light thanks to the 

levitating bed base. 

The large, rectangular, high headboard, made of soft 

foam, guarantees an amazing feeling of softness and 

comfort. 

Delicate stitching on both sides give it a unique, unique 

character. 

This bed, despite its simple structure, thanks to the use of 

a wide range of fabrics covering the headboard, with its 

various textures and colors; gains the chance to fit into 

any demanding bedroom. 

TOUCH 

Spójrz na te piękne, symetryczne linie 

TOUCH to łóżko które zachwyci Cię swoim niebanalnym 

designem oraz funkcjonalnością. 

Solidna rama (o grubości 4cm) o zaokrąglonych narożnikach 

; pomimo swojej masywnej konstrukcji wygląda niezwykle 

lekko dzięki lewitującej podstawie łózka.  

Duże, prostokątne, wysokie wezgłowie,  wykonane z 

zastosowaniem miękkiej pianki gwarantuje niesamowite 

poczucie miękkości oraz komfortu. 

Delikatne przeszycia po obu jego stronach  nadają całości 

niepowtarzalnego, unikalnego charakteru. 

Łózko to, pomimo swojej prostej konstrukcji, dzięki 

zastosowaniu szerokiej gamy tkanin pokrywających 

wezgłowie, o różnych jej fakturach oraz kolorystyce ; zyskuje 

szansę dopasowania się do każdej wymagającej sypialni. 



 

Drewno     I     Wood  

 

dziki dąb – grubość ramy - 40mm ; pokryty olejowoskiem    I     wild oak – frame thickness - 40mm ; covered by oil-wax 

 

 

 

 

 Tkaniny     I     Fabrics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzystamy z tkanin firmy Fargotex: 

• najwyższa jakość 

• najmodniejsze europejskie trendy  

• EKO – włókna tkanin powstałe z recyklingu 

• Magic Home – tkaniny wytrzymałe i przyjazne 

użytkownikom 

 

 

 

We use fabrics of Fargotex company: 

• highest quality 

• the most fashionable European trends 

•  ECO – recycled fabric fibres 

• Magic Home – durable and user-friendly fabrics 

 



 

Dane techniczne     I     Technical data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materac  160 x 200 180 x 200 200 x 200 

A 110 110 110 

B 227 227 227 

C 168 188 208 

D 35 35 35 

E 180 200 220 

Łóżko TOUCH  jest dostarczane w komplecie ze stelażem 

pod materac. 

Łóżko niedostępne z opcją pojemnika na pościel. 

 

 

TOUCH bed comes together with wooden slats platform for 

mattress. 

Not available option with storage box for bedding. 
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