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OSSKA DESIGN  to młodzi ludzie z wielkim doświadczeniem. 

Razem tworzymy zespół pasjonatów, który z drewna potrafi 

tworzyć prawdziwe cuda. 

Nasza pracownia funkcjonuje już od 2015 roku i przez cały ten 

czas współpracowaliśmy z zagranicznymi firmami, które są 

czołowymi przedstawicielami swojej branży. Pod ich własnymi 

markami tworzyliśmy piękne, trwałe i funkcjonalne meble, które 

trafiały do wymagających odbiorców z całej Europy.  

Od 2022 chcemy w pełni oddać się naszym własnym projektom, by 

z całym zaangażowaniem tworzyć unikalne wzory i dostarczać 

stylowe meble z litego drewna, jako OSSKA DESIGN. 

 

OSSKA DESIGN consists of young people with great experience. 

Together we form a team of enthusiasts who can create real 

wonders out of wood. 

Our studio has been in operation since 2015, and throughout 

this time we have worked with  foreign companies that are leading 

representatives of their industry. Under their own brands, we 

created beautiful, durable and functional furniture addressed to 

demanding customers from all over Europe. 

Since 2022, we want to fully devote ourselves to our own projects 

to design unique patterns and provide stylish furniture made of 

solid wood to our customers under our name OSSKA DESIGN. 

O NAS      I      ABOUT US 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturalnie surowe.  Naturalnie piękne. 

Właśnie takie są nasze rzemieślnicze meble. Tworząc je, 

chcemy, aby nasi klienci otrzymywali coś więcej niż meble, które 

uzupełnią przestrzeń ich domów i mieszkań. 

Bierzemy odpowiedzialność za każdy etap ich powstawania: od 

projektu i doboru materiałów, poprzez wstępne szkice i 

pierwsze prototypy, aż po stworzenie unikalnych, jedynych w 

swoim rodzaju mebli. 

Dzięki temu zapewniamy rozwiązania, które zachwycają 

pięknem swej prostoty, inspirują i są ponadczasowe. 

 

Naturally raw.  Naturally beautiful. 

This is exactly what our artisan furniture is. Designing them, 

we want to provide our customers with something more than 

furniture that will complement the space of their homes and 

apartments. 

We take responsibility for every stage of their design: from the 

project and selection of materials, through initial sketches and 

first prototypes, to the creation of unique, one-of-a-kind 

furniture. 

As a result, we provide solutions that delight with the beauty 

of their simplicity, inspire and are timeless. 

Wyselekcjonowane surowce 

Podstawą każdego mebla jest oczywiście drewno.  

Aby mieć pewność, że powstanie z niego nie tylko 

piękny, ale również trwały mebel – wykorzystujemy 

surowiec wyłącznie ze sprawdzonych,  zaufanych 

źródeł - potwierdzone certyfikatem FSC. 

 

Selected raw materials 

The basis of any piece of furniture is, of course, wood.  

To ensure that it will not only be beautiful, but also 

durable furniture – we use raw materials only from 

proven, trusted sources – confirmed by the FSC 

certificate. 

MATERIAŁY       I     MATERIALS 

Unique design 

stylish shapes and 

characteristic structure of 

natural wood 

Perfect materials 

solid oak, selected fabrics 

and components from 

renowned suppliers 

Handcrafted 

each piece of furniture is made 

in Poland – under the 

supervision of experienced 

designers – enthusiasts 



 

  

Solidne łączenia 

Nasze meble mają przetrwać nie lata, a dekady. Dlatego poza 

doborem świetnego drewna czy tapicerki, dbamy również o trwałe 

połączenie poszczególnych elementów. 

Zamiast szybkiego łączenia “na metalowe wsporniki” , stosujemy 

trwałe połączenia kołkowe (drewniane) oraz niezawodne, stalowe 

systemy łączne firmy SISO z Danii. 

To dzięki nim uzyskujemy niezwykłą stabilność ramy łóżka, a Ty 

pewność, że meble będą służyły długo i bezproblemowo. 

Solid joints 

Our furniture is designed to last not years, but decades. Therefore, 

in addition to the selection of great wood or upholstery, we also care 

about the permanent connection of individual elements. 

Instead of quick “metal bracket” connections , we use durable dowel 

(wooden) connections and reliable steel connection systems from 

SISO of Denmark. 

Thanks to them, we obtain extraordinary stability of the bed frame, 

and you can be sure that the furniture will serve you long and 

trouble-free. 

 

TECHNOLOGIA     I     TECHNOLOGY 

DETALE     I     DETAILS 

 Exceptional precision 

we control every stage of 

production – from the initial 

sketch to the finished piece 

 

Drewno 

Do produkcji naszych łóżek wykorzystujemy tylko najlepszej 

jakości  dziki dąb,  o grubości desek w zależności od modelu 

łóżka od 27-40mm. 

Powierzchnia mebli  jest dodatkowo zabezpieczana 

ekologicznym olejowoskiem. 

Wood 

For the production of our beds, we use only the best quality 

wild oak, the thickness of the boards, depending on the bed 

model, from 27-40mm. 

The surface of the furniture is additionally protected with 

ecological oil-wax 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtelny branding 

“Wisienką na torcie” każdego egzemplarza jest bardzo 

stylowy i wysmakowany emblemat – logo w formie 

mosiężnej tabliczki. 

Umieszczamy go w widocznym, ale jednocześnie dyskretnym 

miejscu. Wszystko po to, abyś nigdy nie zapomniał, że jesteś 

właścicielem jedynego w swoim rodzaju mebla ! 

 

 

Subtle branding 

The “icing on the cake” of each piece is a very stylish and 

sophisticated emblem – a logo in the form of a brass plate. 

We place it in a visible, but at the same time discreet place. All 

this so that you will never forget that you are the owner of a 

unique piece of furniture! 

Certyfikat autentyczności 

Wraz z meblem wykonanym z litego drewna 

otrzymasz dokument, który potwierdza jego 

pochodzenie, jakość i oryginalność. 

 

 

Certificate of Authenticity 

With furniture made of solid wood, you will receive a 

document that confirms its origin, quality and 

originality. 

Exclusivity of premium class 

The excellent quality can be seen not only in the 

design, but also in the way our furniture is 

assembled. 

Individual components are connected using 

reliable systems that guarantee stability and 

durability – even over decades of use!  

DETALE     I     DETAILS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPowe tkaniny 

Nie oszczędzamy na niczym, co związane z trwałością, 

wyglądem i funkcjonalnością naszych mebli. 

Wszystkie wezgłowia są tapicerowane dwustronnie. Ich 

wzornictwo jest inspirowane najgorętszymi trendami z 

Włoch i Francji.  

Za wysoką jakość odpowiada jeden z najlepszych 

europejskich dostawców tkanin – marka FARGOTEX 

 

 

TOP fabrics 

We do not spare any expense when it comes to durability, 

appearance and functionality of our furniture. 

All headboards are upholstered on both sides. Their design 

is inspired by the hottest trends from Italy and France.  

One of the best European fabric suppliers, Fargotex 

brand, is responsible for the high quality. 

TKANINY     I     FABRICS     

Wszechstronność i bogactwo wyboru 

Dajemy Ci całkowicie wolną rękę związaną z wyborem ostatecznego 

kształtu Twojego mebla. 

Możesz zdecydować, z jakich materiałów zostanie wykonane 

wezgłowie. 

Do Twojej dyspozycji oddajemy ponad 50 opcji, wliczając w to 

naturalne skóry, tkaniny zaprojektowane przez znanego polskiego 

projektanta mody - Macieja Zienia, a także ekologiczną kolekcję 

SAVE THE PLANET. 

Możesz wybierać spośród 7 linii wyjątkowych tkanin o różnych 

fakturach i wzorach: 

• FARGOTEX ATELIER BY MACIEJ ZIEŃ 

• FARGOTEX ATELIER – JUBILEE COLLECTION 

• CITY COLLECTION 

• SHAPES OF NATURE 

• SAVE THE PLANET 

• AURA ITALIA 

• FOUR SEASONS 

 

 

 

Versatility and richness of choice 

We provide you with a free choice of the final shape of your furniture. 

You can decide what materials will be used to make the headboard. 

More than 100 options are available, including natural leather,  e.g. 

fabrics designed by Maciej Zień, a well-known Polish fashion 

designer, and the SAVE THE PLANET ecological collection. 

You can choose among 7 lines of unique fabrics with various textures 

and patterns: 

• FARGOTEX ATELIER BY MACIEJ ZIEŃ 

• FARGOTEX ATELIER – JUBILEE COLLECTION 

• CITY COLLECTION 

• SHAPES OF NATURE 

• SAVE THE PLANET 

• AURA ITALIA 

• FOUR SEASONS 

 

 



 

 

 

Fargotex Atelier by Maciej Zień - COLLECTIONS - Furniture Fabrics - Fargotex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fargotex Atelier - Jubilee Collection - COLLECTIONS - Furniture Fabrics - Fargotex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

City Collection - COLLECTIONS - Furniture Fabrics - Fargotex 

 

 

 

FARGOTEX BY MACIEJ ZIEŃ     

JUBILEE COLLECTION 

CITY COLLECTION 

TKANINY     I     FABRICS     

https://www.fargotex.pl/en/furniture-fabrics/collections/fargotex-atelier-by-maciej-zien
https://www.fargotex.pl/en/furniture-fabrics/collections/fargotex-atelier-jubilee-collection
https://www.fargotex.pl/en/furniture-fabrics/collections/city-collection


 

 

 

Shapes of Nature - COLLECTIONS - Furniture Fabrics - Fargotex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Save the planet - Fargotex 

 

 

Aura Italia - Fargotex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKANINY     I     FABRICS     

SHAPES NATURE 

SAVE THE PLANET 

AURA ITALIA 

https://www.fargotex.pl/en/furniture-fabrics/collections/shapes-of-nature
https://www.fargotex.pl/en/save-the-planet
https://www.fargotex.pl/en/aura-italia


 

 

 

 

Four Seasons - Fargotex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TKANINY     I     FABRICS     

FOUR SEASONS 

https://www.fargotex.pl/en/four-seasons


 

 

 

 

 

 

NASZE ŁÓŻKA     I     OUR BEDS 

MOKA 

Spraw, aby Twój wypoczynek był lekki, a Twoja sypialnia zyskała 

świeżość i styl 

MOKA to nietuzinkowe drewniane łóżko o smukłych nogach – 

wykończone równie subtelną ramą  o grubości zaledwie 27mm. 

Posiada grube, dwustronnie tapicerowane wezgłowie, które wieńczy 

charakterystyczne pionowe przeszycie. Wyważone proporcje łózka 

idealnie wypełniają przestrzeń sypialni i zapewniają intymność jej 

użytkownikom. 

Jego nazwa nie jest przypadkowa, MOKA to idealne miejsce nie tylko 

do snu i wypoczynku, ale także... niedzielnego śniadania - koniecznie 

w towarzystwie ulubionego cappuccino. 

MOKA 

 

MOKA 

Give your rest a light touch and your bedroom a fresh and stylish 

feel 

MOKA is an unconventional wooden bed with slender legs – finished 

with an equally subtle frame with boards only 27 mm thick. 

It has a thick, upholstered headboard on both sides, finished with 

characteristic vertical stitching. Balanced proportions of the bed 

perfectly fill the bedroom space and ensure intimacy for its users. 

Its name is not random, MOKA is an ideal place not only to sleep and 

rest, but also… Sunday breakfast – necessarily accompanied by your 

favorite cappuccino. 



 

Dane techniczne     I     Technical data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materac  160 x 200 180 x 200 200 x 200 

A 110 110 110 

B 230 230 230 

C 166 186 206 

D 40 40 40 

Łóżko MOKA jest dostarczane w komplecie ze stelażem pod materac. 

Łóżko niedostępne z opcją pojemnika na pościel. 

 

MOKA bed comes together with wooden slats platform for mattress. 

Not available option with storage box for bedding. 

MOKA 



   

NUDE 

NUDE 

Łóżko, które sprawi, że uniesiesz się nad ziemią 

NUDE to masywne łóżko wykonane z grubej, 40mm drewnianej 

ramy. Schowana skrzynia podstawy sprawia wrażenie, jakby 

całość unosiła się kilkanaście centymetrów nad ziemią. 

Posiada solidne, masywne boki. Całość wieńczy obustronnie 

tapicerowane wezgłowie, sięgające prawie samej podłogi. 

Charakterystyczne, łamane boki wezgłowia otulają swym 

kształtem i nadają sypialni niepowtarzalnego klimatu, dzięki 

nim łóżko NUDE zachęca jego użytkowników ... nie tylko do 

wypoczynku. 

W końcu nazwa NUDE nie jest dziełem przypadku ! 

                                  

NUDE 

Bed that will make you float above the ground 

NUDE is a massive bed made of thick, 40 mm wooden frame. 

Hidden box of the base gives the impression that the whole hovers 

several inches above the ground. 

It has solid, massive sides. The whole is finished with a headrest 

upholstered on both sides, reaching all the way nearly to the 

floor. 

Characteristic, curved sides of the headrest embrace its shape 

and give the bedroom a unique atmosphere. Thanks to them 

Nude bed encourages its users … not only to rest. 

After all, the name NUDE is not a coincidence ! 



 

Dane techniczne     I     Technical data 

 

 

 

 

 

  

 

 

Materac  160 x 200 180 x 200 200 x 200 

A 80 80 80 

B 230 230 230 

C 168 188 208 

D 40 40 40 

E 218 238 258 

Łóżko NUDE jest dostarczane w komplecie ze stelażem pod 

materac. 

Łóżko niedostępne z opcją pojemnika na pościel. 

 

NUDE bed comes together with wooden slats platform for 

mattress. 

Not available option with storage box for bedding. 

 

NUDE 



  

VILO 

VILO 

Złap oddech i bądź jeszcze bliżej natury 

VILO to przestronne łóżko, w którym główne role grają subtelne detale. Cała 

konstrukcja opiera się na solidnej ramie o imponującej grubości aż 4 cm.  

Zaokrąglone narożniki nadają jej smukłości. Z kolei mięsiste i nieco niższe 

wezgłowie z poziomymi i pionowymi przeszyciami sprawia, iż całość bryły 

wygląda lekko i nowocześnie.   

VILO zapewni Ci perfekcyjny komfort - jednocześnie idealnie uzupełniając 

przestrzeń Twojej sypialni. 

                                  

VILO 

Catch your breath and be even closer to the nature 

VILO is a spacious bed, in which the main roles are played by subtle details. The 

entire construction is based on a solid frame with an impressive thickness of 4 cm.  

Rounded corners make it look slender. Fleshy and slightly lower headrest with 

horizontal and vertical stitching makes the whole unit look light and modern.  

VILO bed will provide you with perfect comfort – while perfectly complementing 

your bedroom space. 



 

Dane techniczne     I     Technical data 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materac  160 x 200 180 x 200 200 x 200 

A 83 83 83 

B 238 238 238 

C 168 188 208 

D 35 35 35 

Materac  160 x 200 180 x 200 200 x 200 

A 83 83 83 

B 238 238 238 

C 168 188 208 

D 35 35 35 

Materac  160 x 200 180 x 200 200 x 200 

A 83 83 83 

B 238 238 238 

C 168 188 208 

D 35 35 35 

Materac  160 x 200 180 x 200 200 x 200 

A 83 83 83 

B 238 238 238 

C 168 188 208 

D 35 35 35 

Łóżko VILO jest dostarczane w komplecie ze stelażem pod 

materac. 

Łóżko niedostępne z opcją pojemnika na pościel. 

 

VILO bed comes together with wooden slats platform for 

mattress. 

Not available option with storage box for bedding. 

 

VILO 



  

OSSI 

OSSI 

Doceń lekkość i smak, które na dobre rozgoszczą się w Twojej 

sypialni. 

OSSI to absolutnie unikalny model drewnianego łóżka, w którym na 

pierwszy plan wysuwa się nietuzinkowe połączenie odważnych 

kształtów i materiałów. 

Jego lewitująca konstrukcja opiera się na lekkiej, aczkolwiek bardzo 

solidnej i stabilnej ramie o grubości 27mm, zwieńczonej 

charakterystycznym “łamanym” oparciem. 

Całość podkreślona przez „puszysty” zagłówek w formie stylowych 

poduszek, zapewnia jakże ważne poczucie komfortu. 

Takie połączenie jest idealne do wypoczynku i relaksu; zachęca do 

wypicia porannej kawy lub cieszeniem się ulubioną lekturą.  

Wiemy, bo sami to sprawdziliśmy ! 

OSSI 

Enjoy lightness and taste, which will make your bedroom 

comfortable for good 

OSSI is an absolutely unique model of wooden bed, in which an 

unusual combination of bold shapes and materials comes to the 

fore. 

Its levitating construction is based on a light, yet very solid and 

stable frame (made of 27 mm thick boards), topped with a 

characteristic “curved” backrest. 

The whole emphasized by “fluffy” headrest in the form of stylish 

pillows, provides the all-important sense of comfort. 

This combination is an ideal solution for relaxation. It encourages 

you to drink your morning coffee or enjoy your favorite reading.  

We know that because we have checked it ourselves ! 



 

Dane techniczne     I     Technical data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materac  160 x 200 180 x 200 200 x 200 

A 85 85 85 

B 240 240 240 

C 166 186 206 

D 30 30 30 

Łóżko OSSI jest dostarczane w komplecie ze stelażem pod 

materac. 

Łóżko niedostępne z opcją pojemnika na pościel. 

 

OSSI bed comes together with wooden slats platform for 

mattress. 

Not available option with storage box for bedding. 

 

OSSI 



  

NOY 

NOY 

Czujesz to ? To lekkość i komfort, jakich nie zapewni Ci żadne 

inne łóżko ! 

Łóżko NOY to gwarancja że już nigdy więcej nie będziesz musiał 

dokonywać wyboru pomiędzy wyglądem a komfortem. 

Solidna rama stworzona z litego drewna o grubości 4cm i ukryta 

podstawa sprawia wrażenie jakoby mebel unosił się tuż nad 

ziemią. Do tego minimalistyczna forma  tapicerowanego 

wezgłowia – składającego się z 2 oddzielnych paneli zawieszanych 

na drewnianych „plecach” łóżka. 

Brzmi jak przepis na mebel idealny, który odnajdzie się w 

eleganckiej sypialni z własną garderobą i prywatną łazienką? A to 

jeszcze nie wszystko ! 

To designerskie łóżko posiada dyskretne, niewielkie żłobienie na 

całej długości ramy, które nadaje mu jeszcze większej klasy i 

oryginalności. 

NOY 

Can you feel it ? It’s a lightness and comfort that no other bed 

can provide ! 

NOY bed is a guarantee that you will never again have to choose 

between appearance and comfort. 

Solid frame made of solid wood with a thickness of 4 cm and 

hidden base makes it seem as if the furniture is floating just 

above the ground. In addition, minimalist form of upholstered 

headboard – consisting of 2 separate panels hung on the wooden 

“back” of the bed. 

Sounds like a recipe for a perfect piece of furniture, which will 

match an elegant bedroom with its own dressing room and private 

bathroom? And that’s not all! 

This designer bed features a discreet, small groove along the entire 

length of the frame that gives it even more class and originality. 

The bed is available with a storage box to accommodate all your 

essentials. 



 

Dane techniczne     I     Technical data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materac  160 x 200 180 x 200 200 x 200 

A 93 93 93 

B 220 220 220 

C 168 188 208 

D 35 35 35 

NOY 

Łóżko NOY jest dostarczane w komplecie ze stelażem pod materac. 

Łóżko niedostępne z opcją pojemnika na pościel. 

 

 

NOY bed comes together with wooden slats platform for mattress. 

Not available option with storage box for bedding. 

 



  

PRIMO 

PRIMO 

Ciesz się stylowym komfortem i bierz to, co dla Ciebie najlepsze. 

PRIMO to stylowe łóżko stworzone z myślą o osobach, które nie 

uznają kompromisów i chcą żyć według własnych zasad. 

Główną rolę odgrywa grube, mięsiste wezgłowie, które rozpościera 

się od podłogi i sięga wysoko ponad materac. Wykończone grubym, 

stylowym przeszyciem. 

Doskonałe materiały i niezwykła precyzja wykonania sprawiają, że 

można się w nim “zatopić” - jednocześnie dbając o wygodę dla 

Twojej głowy i pleców. 

Jego rama jest wykonana z potężnych, aż 4cm grubości kawałków 

litego drewna, całość wykończona zaokrąglonymi narożnikami oraz 

oryginalnymi wysokimi, smukłymi nogami. 

Łóżko jest dostępne w dwóch wersjach -  z nogami bez pojemnika 

oraz w wysokimi burtami z pojemnikiem na pościel. 

 

PRIMO 

Enjoy stylish comfort and choose the best for you 

PRIMO is a stylish bed created for people who do not accept 

compromise and want to live according to their own rules. 

The centerpiece is a thick, fleshy headboard that stretches from 

the floor and reaches high above the mattress. Finished with 

thick, stylish stitching. 

Perfect materials and unusual precision make it possible to “sink 

into” it – while ensuring comfort for your head and back. 

Its frame is made of massive, up to 4 cm thick pieces of solid 

wood, all finished with rounded corners and original high, slender 

legs. 

The bed is available in two versions – with legs without storage 

box and in high sides with storage box for bedding. 



 

Dane techniczne     I     Technical data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materac  160 x 200 180 x 200 200 x 200 

A 110 110 110 

B 228 228 228 

C 168 188 208 

D 45 45 45 

E 175 195 215 

F 25 25 25 

Łóżko PRIMO jest dostarczane w komplecie ze stelażem pod 

materac. Łóżko jest dostępne w dwóch wersjach -  z nogami bez 

pojemnika oraz w wysokimi burtami z pojemnikiem na pościel. 

 

PRIMO bed comes together with wooden slats platform for 

mattress. The bed is available in two versions – with legs without 

storage box and in high sides with storage box for bedding. 

 

PRIMO 



  

TOUCH 

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. 



 

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. 

 

TOUCH 
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