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LOV to nowoczesne, niezwykle eleganckie łóżko. Ponadczasowa forma, zaoblone 
krawędzie i pikowane proste wezgłowie sprawdzi się w wielu wnętrzarskich styli-
zacjach.

Przeznaczenie

Kraj produkcji 

Opis

Materiał

Wymiary

Zasady pielęgnacji i konserwacji

Do użytku wewnątrz pomieszczeń

Polska

Łóżko LOV to wysokiej jakości wykończenie z wymienną tapicerką i 
bezproblemowym systemem mocowania zagłowia. Możesz wybrać inny 
rodzaj zagłowia i w łatwy sposób przearanżować sypialnię dostosowując 
formę i kolorystykę do aktualnych potrzeb. Dodatkiem dedykowanym 
do łóżka nadającym charakter całej sypialni są okrągłe dekoracje BLUUM.

-  Konstrukcja: drewno, sklejka drewniana
- Wypełnienie: pianka poliuretanowea
- Wykończenie: tkanina lub skóra naturalna
- Nóżki stalowe malowane proszkowo lub drewniane

1. Podstawa łóżka do materaca 140x200
- szerokość całkowita 154 cm, długość całkowita 214 cm, wysokość cał-
kowita podstawy 31,5 cm (wysokość podstawy 17 cm, nóżki 14,5 cm)
- zagłowie: wysokość 60 cm, szerokość 140 cm, głębokość 5-6 cm
- zagłowie z szatozą (element drewniany): wysokość 64 cm, szerokość 
148 cm, grubość 6 cm

2. Podstawa łóżka do materaca 160x200
- szerokość całkowita 174 cm, długość całkowita 214 cm, wysokość cał-
kowita podstawy 31,5 cm (wysokość podstawy 17 cm, nóżki 14,5 cm) 
– 36 kg
- zagłowie: wysokość 60 cm, szerokość 160 cm, głębokość 5-6 cm – 17 kg
- zagłowie z szatozą (element drewniany): wysokość 64 cm, szerokość 
168 cm, grubość 6 cm – 20 kg

3. Podstawa łóżka do materaca 180x200
- szerokość całkowita 194 cm, długość całkowita 214 cm, wysokość cał-
kowita podstawy 31,5 cm (wysokość podstawy 17 cm, nóżki 14,5 cm)
- zagłowie: wysokość 60 cm, szerokość 180 cm, głębokość 5-6 cm
- zagłowie z szatozą (element drewniany): wysokość 64 cm, szerokość 
188 cm, grubość 6 cm

Zasady pielęgnacji i konserwacji zawarte są w Karcie Gwarancyjnej.
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BLACK 800
VELVET

31,5cm/12,4’’

14,5cm/5,7’’

17cm/6,7’’

5523
LEATHER

214 cm /84,25’’
154cm/60,63’’     174cm /68,5/’’   194cm/76,37’’

214 cm /84,25’’

PODSTAWA
ŁÓŻKA.

ŁÓŻKO
 LOV.

ŁÓŻKO 
LOV 

SZATOZA.
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17cm/6,7’’

14,5cm/5,7’’

140 cm/55,12’’   160 cm/ 63,0’’  180 cm/70,87’’

148cm/58,27’’     168cm /66,14/’’   188cm/74,01’’
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LOV.

5523
LEATHER

THICKNESS

TENSILE STRENGHT

ELONGATION AT BREAK

COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT

COLOUR FASTNES TO RUBBING

TEAR STRENGTH

FLEXING ENDURANCE

0,8 - 1,0 mm

>10 N / mm2

40-70%

Type >4

Dry       >4
Weft     >4

>20 N

NO DAMAGE

PP

CZARNY 800
VELVET

COMPPOSITION

WEIGHT

ABRASION TEST

PILLING

CLEAN AND CARE RECOMMENDATIONS

Polyester

360g/m2

90 000 cykli martindale
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