
ŁOŻKA KONTYNENTALNE I TAPICEROWANE

Na dobry sen



ZA CO KOCHAMY ŁÓŻKA KONTYNENTALNE?

Odpowiednio dobrane łóżko to gwarancja zdrowego snu oraz 
dobrego samopoczucia w ciągu dnia. Warto zainwestować
w dobrej jakości łóżko, a do takich zalicza się komfortowe 
łóżko kontynentalne.

Czym jest łóżko kontynentalne?
Najważniejszą cechą łóżka 
kontynentalnego są trzy warstwy 
materaca. Trzy poziomy, oprócz 
wygody, zapewniają amortyzację  
i oparcie dla kręgosłupa. Baza 
łóżka to drewniana skrzynia 
z wbudowanym wkładem 
sprężynowym, na którym układamy 
tapicerowany w tkaninie obiciowej 
7-mio strefowy materac kieszeniowy. 
Na samej górze znajduje się materac 
wierzchni, tzw. topper. Materace 
VICINO również mają wbudowane 
sprężyny kieszeniowe, które cechuje 
doskonałe 7 -mio strefowe 
dopasowanie do ciężaru ciała.

Indywidualne dopasowanie
Łóżka kontynentalne stwarzają 
wiele możliwości pod względem 
funkcjonalności, rozmiaru powierzchni 
do spania oraz rodzaju materaca. 
Łóżko kontynentalne zwane 
potocznie 'Box springs' świetnie 
wpisuje się w przestronne wnętrza, 
ale przy ograniczonym metrażu 
można dobrać właściwy rozmiar 
pojedynczego lub podwójnego łóżka. Ekskluzywną wersją 
łóżka kontynentalnego jest wersja elektryczna zwana u nas 
MOTION. Funkcja zmiany stopnia pochylenia polecana jest dla 
osób, ceniących sobie relaks w łóżku przy dobrej książce 
i aromatycznej kawie lub borykających się z problemami 
zdrowotnymi.

Atrakcyjny design
Łóżka kontynentalne stanowią kwintesencję każdej 
stylowo urządzonej sypialni. Wygląd łóżek można 
dostosować do każdego rodzaju wnętrza – od 
minimalistycznego, poprzez nowoczesny, do stylu 
glamour. Zagłówki są esencją całej sypialni, stanowią ich 
uwieńczenie i największą ozdobę. I Zagłówkowi może 
towarzyszyć przednóżek, który jest opcją dodatkową. 

* Łóżko klasyczne FIXED NORMAL, zagłówek z kolekcji ALOR
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Materac – różne 
twardości do wyboru

Topper – w 4 wersjach 
wizualnych do wyboru 

Przednóżek 
– wiele wzorów do wyboru, 
dopasowane do zagłówka

Baza łóżka

Zagłówek 
– wiele wzorów do wyboru

miękki - soft

średnio twardy - standard

twardy - extra

Fixed

Futon

Motion

Mobile

Topper

Materac



ŁOŻKA KONTYNENTALNE
 KLASYCZNE (FIXED NORMAL I SLIM

To wyjątkowo trwałe rozwiązanie opiera się na 
zastosowaniu łóżka na stelażu z litego drewna, 7 – mio 

strefowej sprężynie kieszeniowej i wysokiej jakości pianki 
meblowej. Rodzaj materaca i  toppera można dobierać wg 

własnych upodobań.

Wstan pelen sil i energii~ ~

* Łóżko klasyczne FIXED NORMAL, zagłówek z kolekcji FRAZER* Łóżko klasyczne FIXED NORMAL, zagłówek z kolekcji ROSSA

* Łóżko klasyczne FIXED SLIM, zagłówek z kolekcji MANUS
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ŁOŻKA KONTYNENTALNE
 ELEKTRYCZNE 

(MOTION NORMAL I SLIM)
Niezwykle wygodny system opiera się na 

zastosowaniu łóżka składającego się z 
ramy z mechanizmem unoszącym łóżko, 

następnie stelaża z litego drewna, 7 - 
mio strefowej sprężyny kieszeniowej . 
Rodzaj materaca oraz toppera można 

dobierać wg własnych upodobań.

Poczuj  komfort

* Łóżko elektryczne MOTION SLIM, zagłówek z kolekcji FRAZER

* Łóżko elektryczne MOTION NORMAL, zagłówek z kolekcji SHERMAN* Łóżko elektryczne MOTION NORMAL, zagłówek i przednóżek z kolekcji ALOR* Łóżko elektryczne MOTION SLIM, zagłówek  z kolekcji SENJE
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Idealne dopasowanie i wygoda 

* Łóżko elektryczne MOTION NORMAL, zagłówek  z kolekcji FRAZER

* Łóżko klasyczne FIXED NORMAL, zagłówek  z kolekcji CLARENCE
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Twój relaks

* Łóżko klasyczne FIXED NORMAL, zagłówek  z kolekcji ALOR

* Łóżko elektryczne MOTION NORMAL, zagłówek z kolekcji YAPEN
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ŁOŻKA KONTYNENTALNE
STORAGE 
Box typu STORAGE łączy w sobie  
zalety łóżka kontynentalnego oraz 
skrzyniowego. Podwójna skrzynia 
o wys. użytkowej 31 cm ma poj. do 
950 cm3. Łóżko STORAGE występuje 
w dwóch wersjach: 
KOOFER - zbudowany z 15 mm 
sklejki. Górna warstwa skrzyni to 
rama z litego drewna oraz listew 
GOODSITE posiadających rdzeń 
z włókna szklanego. Baza modelu 
NORA zbudowana jest z płyty 
laminowanej w kolorze 
antracytowym o grubości 18 mm 
Górna warstwa skrzyni to w obu 
przypadkach sprężyny kieszeniowe
o wysokości 35 mm.

Tu zaczyna sie Twój sen

* Łóżko z pojemnikiem STORAGE NORA, zagłówek z kolekcji CLARENCE

* Łóżko z pojemnikiem STORAGE KOOFER, zagłówek z kolekcji CAYO

* Łóżko z pojemnikiem STORAGE NORA, zagłówek z kolekcji CLARENCE
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ŁOŻKA KONTYNENTALNE
MOBILE 
Rozwiązanie głównie dla klientów komercyjnych. Charakteryzuje się zdejmowanym pokrowcem zarówno na łóżku jak 
i na zagłówku. Rozwiązanie to umożliwia pranie lub łatwą zmianę kolorystyki i rodzaju tkaniny. 5-cio elementowy system 
Mobile zapewni możliwość konfiguracji układu poszczególnych części, łatwość transportowania. Rodzaj materac oraz 
toppera można dobierać dowolnie według własnych upodobań

Twoja wyjatkowa przestrzen

* Łóżko kontynentalne MOBILE, zagłówek z kolekcji DARU

* Łóżko kontynentalne MOBILE, zagłówek z kolekcji DARU
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ŁOŻKA TAPICEROWANE
ROUND / FLAT / STORAGE
Łóżka te charakteryzują się znacznie lżejszym
wyglądem w porównaniu do łóżek kontynentalnych. 
Materac oparty jest na stelażu z drewnianych listew 
sprężynujących. Występuje również wariant 
z pojemnikiem na pościel. Podobnie jak w łóżkach 
kontynentalnych rama łóżka oraz zagłówek 
są tapicerowane.

Odpoczynek, na który zaslugujesz~

* Łóżko tapicerowane ROUND STORAGE, zagłówek z kolekcji LOS NEO * Łóżko tapicerowane ROUND, zagłówek z kolekcji LOS DOT

* Łóżko tapicerowane ROUND STORAGE, zagłówek z kolekcji LOS PORO
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ŁOŻKA TAPICEROWANE ISOLAA
ISOLAA tapicerowane łóżko z zagłówkiem oraz miejscem do siedzenia zamiast przednóżka. Wyjątkowym elementem
 łóżka jest przesuwny stolik wykonany z klejonej sklejki. Szyny z rolkami umożliwiają przesuwanie stolika po całej długości, 
co pozwala na jego szybkie i łatwe umiejscowienie. Siedzisko w końcowej części łóżka ISOLAA służy jako stanowisko 
bazowe i jest jednocześnie pojemnikiem do przechowywania.

NOMINOWANY
DO KONKURSU

Elegancja, funkcjonalnosc i ergonomia

* Łóżko tapicerowane z przesuwnym stolikiem oraz skrzynią ISOLAA
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ZERO WASTE
KREATYWNIE WYKORZYSTUJEMY SUROWCE POPRODUKCYJNE 

Jestesmy odpowiedzialni

www.goodfiber.pl


