MAŁY CZŁOWIEK
MA WIELKIE POTRZEBY

LITTLE PERSON
WITH LARGE NEEDS

Już od pierwszych dni Twoje dziecko uważnie bada otaczający je świat: patrzy, nasłuchuje, dotyka. Fascynują je kształty, faktury, kolory, detale. To
właśnie w okresie od narodzin do trzeciego roku życia kształtuje się jego
osobowość, zdolności poznawcze i sprawność ruchowa. Dlatego tak ważne
jest, aby maluch na co dzień przebywał we wnętrzu urządzonym jak najpiękniej i... najmądrzej.
Baby Vox to kolekcje, które służą dzieciom i rodzicom. Stworzył je zespół
złożony z doświadczonych psychologów i projektantów. Dzięki temu nasze
meble nie tylko zapewniają Twojemu maluszkowi komfort i poczucie bezpieczeństwa, ale również stwarzają warunki do harmonijnego rozwoju i kreatywnej zabawy.
Pierwszy uśmiech, pierwsze słowo, pierwszy krok. Rozwój dziecka to fascynująca podróż. Chcemy Wam w niej towarzyszyć, tworząc przyjazną
i inspirującą przestrzeń, w której będziecie cieszyć się wspólnie spędzanymi
chwilami.

Your baby explores attentively their surroundings from the first days: they
look around, listen closely, touch. Your toddler is fascinated by shapes, textures, colors, details. It is the very period from birth through age three when
baby’s personality is shaped and cognitive capabilities and motor skills develop. That’s why it is so important that your baby stays in the most beautiful
and… wisely designed environment.
Baby Vox furniture meets the needs of both the children and parents. Our
collections have been conceived by a team of experienced psychologists and
designers. Thus our furniture does not only provide your child with comfort
and a sense of security, but also promotes their harmonious development and
enhances creative play.
The first smile, first word, first step. The child development is a fascinating
journey. We want to accompany you while making for a friendly and inspiring
space, where you enjoy quality time together.
VOX team

Zespół VOX
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HOMETOWN WHITE
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HOMETOWN WHITE

Lubisz styl skandynawski za jego elegancką prostotę i praktyczne rozwiązania? Spodoba ci się kolekcja Hometown White.
Minimalistyczna biel sprawia, że wnętrze wydaje się przestronne i uporządkowane. Wzrok przyciągają nasycone kolory użyte tu jako akcent.
Meble są wyjątkowo pojemne i funkcjonalne. Posłużą dziecku również, gdy będzie starsze.
Do you like Scandinavian style for its elegant simplicity and practical solutions? Then the Hometown White collection will appeal to you.
Minimalist white makes your nursery look spacious and arranged, while accent of bright colors catches your eye.
The furniture is extraordinarily capacious and functional. It is still going to be useful when your child is a little bit older.
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HOMETOWN WHITE

SZAFA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 195 cm
wardrobe w. 90 cm d. 53 cm h. 195 cm

SZAFA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 185 cm
wardrobe w. 90 cm d. 53 cm h. 185 cm

SZAFA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 185 cm
wardrobe w. 90 cm d. 53 cm h. 185 cm

SZAFA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 185 cm
wardrobe w. 90 cm d. 53 cm h. 185 cm

KOMODA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 85 cm
dresser w. 90 cm d. 53 cm h. 85 cm
PRZEWIJAK szer. 93 cm gł. 56 cm wys. 10 cm
CHANGER w. 93 cm d. 56 cm h. 10 cm

KOMODA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 85 cm
dresser w. 90 cm d. 53 cm h. 85 cm
PRZEWIJAK szer. 90 cm gł. 75 cm wys. 10 cm
CHANGER w. 90 cm d. 75 cm h. 10 cm

KOMODA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 85 cm
dresser w. 90 cm d. 53 cm h. 85 cm
PRZEWIJAK szer. 90 cm gł. 75 cm wys. 10 cm
CHANGER w. 90 cm d. 75 cm h. 10 cm

KOMODA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 85 cm
dresser w. 90 cm d. 53 cm h. 85 cm

ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 147 cm gł. 76 cm wys. 96 cm
COT BED 140x70 w. 147 cm d. 76 cm h. 96 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 147 cm gł. 76 cm wys. 56,5 cm
TODDLER bed 140x70 w. 147 cm d. 76 cm h. 56,5 cm

PÓŁKA szer. 90 cm gł. 26 cm wys. 39 cm
WALL SHELF w. 90 cm d. 26 cm h. 39 cm
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HOMETOWN
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HOMETOWN

Nowoczesną formę inspirowaną wzornictwem północy Europy połączyliśmy z żywymi kolorami rodem z południa naszego kontynentu.
Efektem jest pełna przemyślanych rozwiązań kolekcja, która nastraja optymistycznie pod każdą szerokością geograficzną.
Nie mogło w niej zabraknąć miejsca do przechowywania i eksponowania rzeczy dziecka.
We have combined the modern form inspired by the design of Northern Europe with vibrant colors straight from the south of our continent.
The result is the collection full of ingenious solutions which inspires optimism worldwide. We couldn’t forget about space to store and display the child’s essentials.
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HOMETOWN

SZAFA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 195 cm
WARDROBE w. 90 cm d. 53 cm h. 195 cm

SZAFA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 185 cm
WARDROBE w. 90 cm d. 53 cm h. 185 cm

SZAFA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 185 cm
WARDROBE w. 90 cm d. 53 cm h. 185 cm

SZAFA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 185 cm
WARDROBE w. 90 cm d. 53 cm h. 185 cm

KOMODA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 85 cm
DRESSER w. 90 cm d. 53 cm h. 85 cm
PRZEWIJAK szer. 93 cm gł. 56 cm wys. 10 cm
CHANGER w. 93 cm d. 56 cm h. 10 cm

KOMODA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 85 cm
DRESSER w. 90 cm d. 53 cm h. 85 cm
PRZEWIJAK szer. 90 cm gł. 75 cm wys. 10 cm
CHANGER w. 90 cm d. 75 cm h. 10 cm

KOMODA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 85 cm
DRESSER w. 90 cm d. 53 cm h. 85 cm
PRZEWIJAK szer. 90 cm gł. 75 cm wys. 10 cm
CHANGER w. 90 cm d. 75 cm h. 10 cm

KOMODA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 85 cm
DRESSER w. 90 cm d. 53 cm h. 85 cm

ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 147 cm gł. 76 cm wys. 96 cm
COT BED 140x70 w. 147 cm d. 76 cm h. 96 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 147 cm gł. 76 cm wys. 56,5 cm
TODDLER bed 140x70 w. 147 cm d. 76 cm h. 56,5 cm

PÓŁKA szer. 90 cm gł. 26 cm wys. 39 cm
WALL SHELF w. 90 cm d. 26 cm h. 39 cm
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MEEE

Meble czy zabawki? Jedno i drugie! Wesołe kształty pobudzają zmysły i wyobraźnię dziecka. Zapraszają także do zabawy – łóżeczko można wprawić w ruch jak kołyskę.
Gdy uchwyty spoglądają na malucha wielkimi oczami, otwierają przed nim świat emocji: radości, zaciekawienia czy zdziwienia. Tu każdy dzień jest wielką przygodą.
Furniture or toys? Well, both of them! Cheerful shapes stimulate baby’s senses and imagination. They invite to play with them: you can set Meee cot bed in motion as a cradle.
The handles, looking with their big eyes, open up the world of emotions: joy, curiosity or surprise. Here each day is a great adventure.
13
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MEEE

SZAFA 2-DRZWIOWA szer. 92 cm gł. 52 cm wys. 180 cm
WARDROBE 2-DOOR w. 92 cm d. 52 cm h. 180 cm

REGAŁ szer. 52 cm gł. 52 cm wys. 180 cm
BOOKCASE w. 52 cm d. 52 cm h. 180 cm

KOMODA szer. 102 cm gł. 52 cm wys. 88 cm
DRESSER w. 102 cm d. 52 cm h. 88 cm

PRZEWIJAK szer. 52 cm gł. 74 cm wys. 13 cm
CHANGER w. 52 cm d. 74 cm h. 13 cm

SZAFA 2-DRZWIOWA szer. 92 cm gł. 52 cm wys. 180 cm
WARDROBE 2-DOOR w. 92 cm d. 52 cm h. 180 cm

REGAŁ szer. 52 cm gł. 52 cm wys. 180 cm
BOOKCASE w. 52 cm d. 52 cm h. 180 cm

KOMODA szer. 102 cm gł. 52 cm wys. 88 cm
DRESSER w. 102 cm d. 52 cm h. 88 cm

PRZEWIJAK szer. 52 cm gł. 74 cm wys. 13 cm

KIESZENIE (3 szt.) szer. 36 cm gł. 46 cm
POCKETS (3 pcs.) w. 36 cm d. 46 cm

CHANGER w. 52 cm d. 74 cm h. 13 cm

ŁÓŻECZKO 120x60 szer. 71 cm gł. 147 cm wys. 88 cm
COT 120x60 w. 71 cm d. 147 cm h. 88 cm

ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 81 cm gł. 169 cm wys. 88 cm
COT BED 140x70 w. 81 cm d. 169 cm h. 88 cm
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EVOLVE

Czy wiesz, że na początku niemowlęta widzą tylko kontury oraz proste wzory? Dlatego w naszych meblach wykorzystaliśmy kształty i nadruki, które stymulują zmysł wzroku.
Pokrowiec zatrzymuje zapach, więc dziecko rozpoznaje przestrzeń jako znajomą i bezpieczną.
A ruchome, wykonane z różnych materiałów szczebelki łóżeczka sprawiają, że nie sposób się w nim nudzić.
Do you know that in the beginning newborns can see just contours and simple patterns?
This is the reason why, while designing our furniture, we used shapes and prints which stimulate the sense of sight. Cover retains smell so the baby recognizes space as familiar and safe.
And mobile, made of different materials bars make it impossible to get bored in our Evolve cot bed.
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EVOLVE

KOMODA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 85 cm
SZAFA 2-DRZWIOWA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 185 cm
WARDROBE 2-DOOR w. 90 cm d. 53 cm h. 185 cm

DRESSER w. 90 cm d. 53 cm h. 85 cm

PRZEWIJAK szer. 50 cm gł. 72 cm wys. 12,5 cm

KOMODA szer. 90 cm gł. 53 cm wys. 85 cm
DRESSER w. 90 cm d. 53 cm h. 85 cm

CHANGER w. 50 cm d. 72 cm h. 12,5 cm

ŁÓŻECZKO 120x60 szer. 66 cm gł. 124,5 cm wys. 96,5 cm
COT 120x60 w. 66 cm d. 124,5 cm h. 96,5 cm

ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 76 cm gł. 144,5 cm wys. 96,5 cm
COT BED 140x70 w. 76 cm d. 144,5 cm h. 96,5 cm

PÓŁKA szer.91 cm gł. 30 cm wys. 33 cm
WALL SHELF w. 91 cm d. 30 cm h. 33 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 76 cm gł. 144,5 cm wys. 56,5 cm
TODDLER BED 140x70 w. 76 cm d. 144,5 cm h. 56,5 cm
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YOUNG USERS BY VOX

Twoje dziecko rośnie i ciągle się zmienia. Jego pokój nie może pozostawać w tyle! Zmieniajcie go, kiedy tylko macie na to ochotę.
Modułowe i mobilne meble stwarzają wiele możliwości aranżacyjnych. Kolekcję można rozbudowywać o nowe elementy i całkowicie odmieniać jej wygląd za pomocą oryginalnych dodatków.
To najbardziej osobiste meble na świecie.
Your child grows and changes constantly. Their room can’t be left behind! Change it whenever you want to. Modular and mobile furniture provides endless arrangement options.
You can expand the collection with new elements and completely change its look with help of original accessories. This is the most personal furniture in the world.
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YOUNG USERS BY VOX

PÓŁKA szer. 106 cm gł. 22 cm wys. 4 cm
WALL SHELF w. 106 cm d. 22 cm h. 4 cm

SZAFA 2-DRZWIOWA szer. 106 cm gł. 53 cm wys. 159 cm

KOMODA szer. 106 cm gł. 53 cm wys. 61 cm

PODEST Z SZUFLADĄ szer. 106 cm gł. 53 cm wys. 35 cm

PODEST Z SZUFLADĄ szer. 106 cm gł. 53 cm wys. 35 cm

WARDROBE 2-DOOR w. 106 cm d. 53 cm h. 159 cm

platform with drawer w. 106 cm d. 53 cm h. 35 cm

DRESSER w. 106 cm d. 53 cm h. 61 cm

PRZEWIJAK szer. 106 cm gł. 22,5 cm wys. 2,5 cm
CHANGER w. 106 cm d. 22,5 cm h. 2,5 cm

platform with drawer w. 106 cm d. 53 cm h. 35 cm

ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 75 cm gł. 145 cm wys. 56,5 cm
COT BED 140x70 w. 75 cm d. 145 cm h. 56,5 cm
SZUFLADA ŁÓŻKA szer. 138,5 cm gł. 73 cm wys. 23,5 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 75 cm gł. 145 cm wys. 56,5 cm
TODDLER BED 140x70 w. 75 cm d. 145 cm h. 56,5 cm

ŁÓŻECZKO 120x60 szer. 65 cm gł. 125 cm wys. 86,5 cm
COT BED 120x60 w. 65 cm d. 125 cm h. 86,5 cm

ŁÓŻECZKO 120x60 szer. 65 cm gł. 125 cm wys. 86,5 cm
COT BED 120x60 w. 65 cm d. 125 cm h. 86,5 cm

BED drawer w. 138,5 cm d. 73 cm h. 23,5 cm
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2piR

Ach, jak przyjemnie tu pomarzyć... Łagodne formy, zaokrąglone narożniki i naturalne kolory wprowadzają do wnętrza harmonię.
Oryginalne nadruki – dziewczynka z balonikiem lub chłopiec z latawcem – gwarantują uśmiech nie tylko na dziecięcej twarzy.
Ah, how nice to dream in here... Smooth shapes, rounded corners and natural colors bring harmony.
Original overprints – little girl with a balloon or a boy with a kite – guarantee a smile not only on a baby’s face.
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2piR

SZAFA 2-DRZWIOWA Z NADRUKIEM szer. 96,5 cm gł. 58 cm wys. 216,5 cm
wardrobe 2-door with overprint w. 96,5 cm d. 58 cm h. 216,5 cm

SZAFA 2-DRZWIOWA Z NADRUKIEM szer. 96,5 cm gł. 58 cm wys. 216,5 cm
wardrobe 2-door with overprint w. 96,5 cm d. 58 cm h. 216,5 cm

SZAFA 2-DRZWIOWA szer. 96,5 cm gł. 58 cm wys. 216,5 cm
wardrobe 2-door w. 96,5 cm d. 58 cm h. 216,5 cm

PÓŁKA szer. 90 cm gł. 20 cm wys. 30 cm
WALL SHELF w. 90 cm d. 20 cm h. 30 cm

KOMODA Z NADRUKIEM szer. 97,5 cm gł. 58 cm wys. 91 cm
dresser with overprint w. 97,5 cm d. 58 cm h. 91 cm
PRZEWIJAK szer. 100,5 cm gł. 78 cm wys. 12 cm
CHANGER w. 100,5 cm d. 78 cm h. 12 cm

ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 145 cm gł. 77 cm wys. 85 cm
COT BED 140x70 w. 145 cm d. 77 cm h. 85 cm

KOMODA Z NADRUKIEM szer. 97,5 cm gł. 58 cm wys. 91 cm
dresser with overprint w. 97,5 cm d. 58 cm h. 91 cm
PRZEWIJAK szer. 100,5 cm gł. 78 cm wys. 12 cm
CHANGER w. 100,5 cm d. 78 cm h. 12 cm

KOMODA szer. 97,5 cm gł. 58 cm wys. 91 cm
dresser w. 97,5 cm d. 58 cm h. 91 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 145 cm gł. 77 cm wys. 56,5 cm
TODDLER BED 140x70 w. 145 cm d. 77 cm h. 56,5 cm
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HIACYNT

Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zamień dziecięcy pokój w zamek z bajki. Klimat podkreślą charakterystyczne okienka czy ozdobne frezy.
Jednak dzięki neutralnej kolorystyce kolekcja sprawdzi się nie tylko w pokoju małej księżniczki. A duża szafa i skrzynia na zabawki poradzą sobie z przechowywaniem wszystkich skarbów.
As if by magic, turn your baby room into a fairy tale castle. Characteristic little windows or decorative friezes emphasize the fabulous atmosphere.
However, thanks to its neutral colors Hiacynt collection will perform well not only in a room of a little princess. And a large wardrobe and toy box will provide storage for all treasures.
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HIACYNT
PRZEWIJAK szer. 107 cm gł. 22,5 cm wys. 2 cm
CHANGER w. 107 cm d. 22,5 cm h. 2 cm

SZAFA 2-DRZWIOWA szer. 104 cm gł. 55 cm wys. 188,5 cm
WARDROBE 2-DOOR w. 104 cm d. 55 cm h. 188,5 cm

ŁÓŻECZKO 120x60 szer. 74,5 cm gł. 128 cm wys. 95,5 cm
COT 120x60 w. 74,5 cm d. 128 cm h. 95,5 cm

ŁÓŻeCZKO 140x70 szer. 84,5 cm gł. 148 cm wys. 98,5 cm
COT BED 140x70 w. 84,5 cm d. 148 cm h. 98,5 cm

REGAŁ szer. 55 cm gł. 36 cm wys. 148 cm
BOOKCASE w. 55 cm d. 36 cm h. 148 cm

POJEMNIK szer. 84 cm gł. 48 cm wys. 58 cm
TOY BOX w. 84 cm d. 48 cm h. 58 cm

KOMODA szer. 107 cm gł. 75 cm wys. 108,5 cm
DRESSER w. 107 cm d. 75 cm h. 108,5 cm

PÓŁKA szer. 106 cm gł. 17 cm wys. 18,5 cm
WALL SHELF w. 106 cm d. 17 cm h. 18,5 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 84,5 cm gł. 148 cm wys. 98,5 cm
TODDLER BED 140x70 w. 84,5 cm d. 148 cm h. 98,5 cm
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MAGNOLIA

Ciepła naturalna kolorystyka sprzyja wyciszeniu i buduje klimat, w którym dobrze czuje się zarówno maluch, jak i jego mama. Te efektownie wykończone meble rosną razem z użytkownikiem.
Urządź nimi pokój niemowlaka z łóżeczkiem, szafą i komodą z przewijakiem, by z czasem zamienić go we wnętrze dla kilkulatki, a nawet nastolatki.
Mellow natural colors will help to calm down and to create a haven where you can spend time together. This furniture with stunning final touch grows along with its user.
Take a cot bed, wardrobe and dresser with changing station to create a nursery and over time transform it adapting the interior for a small child and even for a teenager.
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MAGNOLIA

Szafa 2-drzwiowa szer. 94 cm gł. 54 cm wys. 185 cm
WARDROBE 2-DOOR w. 94 cm d. 54 cm h. 185 cm

SZAFA 1-DRZWIOWA szer. 55 cm gł. 54 cm wys. 185 cm
WARDROBE 1-DOOR w. 55 cm d. 54 cm h. 185 cm

REGAŁ SZEROKI szer. 94 cm gł. 42 cm wys. 185 cm
WIDE BOOKCASE w. 94 cm d. 42 cm h. 185 cm

REGAŁ WĄSKI szer. 55 cm gł. 42 cm wys. 185 cm
NARROW BOOKCASE w. 55 cm d. 42 cm h. 185 cm

PÓŁKA szer. 90,5 cm gł. 18 cm wys. 24 cm
WALL SHELF w. 90,5 cm d. 18 cm h. 24 cm

KOMODA szer. 94 cm gł. 52 cm wys. 88 cm
DRESSER w. 94 cm d. 52 cm h. 88 cm

KOMODA szer. 94 cm gł. 52 cm wys. 88 cm
DRESSER w. 94 cm d. 52 cm h. 88 cm

PRZEWIJAK szer. 94 cm gł. 20 cm wys. 2,5 cm

POJEMNIK szer. 84 cm gł. 47 cm wys. 58 cm
TOY BOX w. 84 cm d. 47 cm h. 58 cm

PÓŁKA Z WIESZAKAMI szer. 86 cm gł. 17 cm wys. 20 cm
SHELF WITH PEGS w. 86 cm d. 17 cm h. 20 cm

CHANGER w. 94 cm d. 20 cm h. 2,5 cm

ŁÓŻECZKO 120x60 szer. 67 cm gł. 128 cm wys. 86 cm
COT 120x60 w. 67 cm d. 128 cm h. 86 cm

ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 77 cm gł. 148 cm wys. 89 cm
COT BED 140x70 w. 77 cm d. 148 cm h. 89 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 77 cm gł. 148 cm wys. 56,5 cm
TODDLER BED 140x70 w. 77 cm d. 148 cm h. 56,5 cm
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REGLISSE

W przyjaznym otoczeniu łatwo o dobry sen. Inspirowana naturą kolekcja łączy proste symetryczne bryły z łagodnymi zaokrągleniami.
Stonowane kolory są dobrym tłem dla zabawek i wesołych akcesoriów.
Pojemne szuflady na ubranka, pieluszki i kosmetyki gwarantują, że wszystko, co potrzebne do pielęgnacji maluszka, masz zawsze pod ręką.
It is easy to get a good night’s sleep in the friendly environment. Inspired by nature, the collection combines simple symmetrical blocks with smooth curves.
Subdued colors make a good background for toys and playful accessories.
Capacious drawers for baby clothes, diapers and toiletries ensure that everything you need for the care of your baby is always within reach.
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REGLISSE

PÓŁKA szer. 90 cm gł. 176 cm wys. 19 cm
WALL SHELF w. 90 cm d. 176 cm h. 19 cm

SZAFA 2-DRZWIOWA szer. 90 cm gł. 56 cm wys. 175 cm
WARDROBE 2-DOOR w. 90 cm d. 56 cm h. 175 cm

KOMODA szer. 90 cm gł. 56 cm wys. 90 cm
DRESSER w. 90 cm d. 56 cm h. 90 cm

PRZEWIJAK szer. 90 cm gł. 17 cm wys. 19 cm
CHANGER w. 90 cm d. 17 cm h. 19 cm

ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 148 cm gł. 76 cm wys. 86 cm
COT BED 140x70 w. 148 cm d. 76 cm h. 86 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 148 cm gł. 76 cm wys. 56,5 cm
TODDLER BED 140x70 w. 148 cm d. 76 cm h. 56,5 cm
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SEVILLA IVORY

Ciepłe, proste i praktyczne wnętrze, w którym rzeczy dziecka znajdą swoje miejsce, a rodzic ma zapewnioną wygodę. Narożne regały pozwalają wykorzystać nawet niewielką przestrzeń.
A to oznacza więcej miejsca do zabawy dla małego odkrywcy! To styl, który dobrze znosi upływ czasu, więc meble mogą stanowić wyposażenie pokoju przez lata.
Warm, simple and practical interior, where things of your baby belong and the parent’s convenience is ensured. Corner bookcase makes the most of the smallest space.
And it means more playing space for a little explorer! It’s a style that stands the test of time so the furniture can equip your room for years to come.
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SEVILLA IVORY

SZAFA 3-DRZWIOWA szer. 118 cm gł. 50 cm wys. 179 cm
WARDROBE 3-DOOR w. 118 cm d. 50 cm h. 179 cm

ŁÓŻECZKO 120x60 szer. 66 cm gł. 124,5 cm wys. 96 cm
COT 120x60 w. 66 cm d. 124,5 cm h. 96 cm

ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 76 cm gł. 144,5 cm wys. 96 cm
COT BED 140x70 w. 76 cm d. 144,5 cm h. 96 cm

SZAFA 2-DRZWIOWA szer. 80 cm gł. 50 cm wys. 179 cm
WARDROBE 2-DOOR w. 80 cm d. 50 cm h. 179 cm

REGAŁ NAROŻNY
szer. 40 cm gł. 40 cm wys. 179 cm
CORNER BOOKCASE w. 40 cm d. 40 cm h. 179 cm

KOMODA Z PRZEWIJAKIEM szer. 88,5 cm gł. 75 cm wys. 89 cm
dresser with changer w. 88,5 cm d. 75 cm h. 89 cm

REGAŁ STOJĄCY
szer. 40 cm gł. 40 cm wys. 179 cm
STANDING BOOKCASE
w. 40 cm d. 40 cm h. 179 cm

PÓŁKA szer. 90 cm gł. 15 cm wys. 19 cm
WALL SHELF w. 90 cm d. 15 cm h. 19 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 76 cm gł. 144,5 cm wys. 56,5 cm
TODDLER BED 140x70 w. 76 cm d. 144,5 cm h. 56,5 cm
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MODERN

Minimalistyczny design sprawdzony w „dorosłej” części domu możesz teraz przenieść do pokoju dziecięcego.
Oszczędne geometryczne bryły dobrze zagrają w towarzystwie wyrazistych akcesoriów. Pojemne i funkcjonalne szafy oraz komody nie posiadają uchwytów – otwierają się przez naciśnięcie drzwi.
Dla rodziców ceniących głębokie odcienie mebli mamy również wersję wenge.
Now you can take the minimalist design, which proves itself in the ”adult” part of your house, into a nursery. Frugal geometrical solids will perform well accompanied by distinctive accessories.
Capacious and functional wardrobes as well as dressers have no handles and you open them by pressing the door.
We have available Modern range also in color wenge for parents who appreciate deeper furniture shades.
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MODERN

KOMODA szer. 101,5 cm gł. 46 cm wys. 103 cm

PÓŁKA szer. 90 cm gł. 25 cm wys. 35 cm

ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 79 cm gł. 150 cm wys. 83 cm

ŁÓŻECZKO 120x60 szer. 69 cm gł. 130 cm wys. 81 cm

DRESSER w. 101,5 cm d. 46 cm h. 103 cm

SZAFA 2-DRZWIOWA szer. 101,5 cm gł. 53 cm wys. 185 cm
WARDROBE 2-DOOR w. 101,5 cm d. 53 cm h. 185 cm

COT BED 140x70 w. 79 cm d. 150 cm h. 83 cm

KOMODA szer. 101,5 cm gł. 46 cm wys. 103 cm
DRESSER w. 101,5 cm d. 46 cm h. 103 cm

SZAFA 2-DRZWIOWA szer. 101,5 cm gł. 53 cm wys. 185 cm
WARDROBE 2-DOOR w. 101,5 cm d. 53 cm h. 185 cm

ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 79 cm gł. 150 cm wys. 83 cm
COT BED 140x70 w. 79 cm d. 150 cm h. 83 cm

WALL SHELF w. 90 cm d. 25 cm h. 35 cm

COT BED 120x60 w. 69 cm d. 130 cm h. 81 cm

PÓŁKA szer. 90 cm gł. 25 cm wys. 35 cm
WALL SHELF w. 90 cm d. 25 cm h. 35 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 79 cm gł. 150 cm wys. 40 cm
TODDLER BED 140x70 w. 79 cm d. 150 cm h. 40 cm

47

OAKLAND
48

OAKLAND

Klasyczny design plus praktyczne rozwiązania to sprawdzone połączenie do pokoju zarówno chłopca, jak i dziewczynki. Charakterystycznym elementem kolekcji są wygodne uchwyty relingowe.
Solidne meble ułatwiają utrzymanie porządku i dostęp do stosów dziecięcych ubranek, ulubionych zabawek oraz wielu innych potrzebnych rzeczy, których ciągle przybywa.
Classical design together with practical solutions is a proven combination to be used in a girl’s or boy’s room. Comfortable reling handles are characteristic of this collection.
Sturdy furniture makes it easier to keep order and get better access to piles of children’s clothes, favorite toys and many other essentials which accumulate over the time.
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OAKLAND

PÓŁKA szer. 70 cm gł. 12 cm wys. 20 cm
WALL SHELF w. 70 cm d. 12 cm h. 20 cm

SZAFA szer. 93 cm gł. 57,5 cm wys. 180 cm
WARDROBE w. 93 cm d. 57,5 cm h. 180 cm

KOMODA szer. 93 cm gł. 57,5 cm wys. 87 cm
DRESSER w. 93 cm d. 57,5 cm h. 87 cm

PRZEWIJAK szer. 93 cm gł. 60 cm wys. 11 cm
CHANGER w. 93 cm d. 60 cm h. 11 cm

ŁÓŻECZKO 140x70 szer. 78 cm gł. 150,5 cm wys. 84 cm
COT BED 140x70 w. 78 cm d. 150,5 cm h. 84 cm

TAPCZANIK 140x70 szer. 78 cm gł. 150,5 cm wys. 56,5 cm
TODDLER BED140x70 w. 78 cm d. 150,5 cm h. 56,5 cm
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Nie masz miejsca na osobny pokoik dla dziecka? Mamy dla Ciebie sprytne rozwiązanie! Wybierz dostawiane łóżeczko z łatwym do zdemontowania bokiem z kolekcji 4 You.
Łóżeczko ma kółka, więc możesz je przestawiać tam, gdzie akurat jesteś. Dzięki temu zawsze przebywacie blisko siebie.
You have no space for a separate baby room? We have a clever solution for you! Go for a cot bed with a co-sleeper function, with a side easy to disassemble from our 4 You collection.
The cot bed is equipped with castors so as you move around the house your baby can follow you. Thanks to that you are always close to each other.
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4 YOU BY VOX

ŁÓŻKO Z BALDACHIMEM I REGAŁEM szer. 168 cm gł. 238 cm wys. 206 cm
Canopy bed with shelving unit w. 168 cm d. 238 cm h. 206 cm

PÓŁKA WISZĄCA POPRZECZNA szer. 65 cm gł. 25 cm wys. 54 cm
HORIZONTAL HANGING SHELF w. 65 cm d. 25 cm h. 54 cm

HAMAK DLA NIEMOWLĘCIA
BABY HAMMOCK

KOMODA Z SZUFLADAMI szer. 75 cm gł. 42 cm wys. 126,5 cm

DRESSER WITH DRAWERS w. 75 cm d. 42 cm h. 126,5 cm

PÓŁKA WISZĄCA WZDŁUŻNA szer. 80,5 cm gł. 27 cm wys. 44 cm
VERTICAL HANGING SHELF w. 80,5 cm d. 27 cm h. 44 cm

ORGANIZER TEKSTYLNY SLIDE szer. 30 cm wys. 54 cm
SLIDE STORAGE POCKET w. 30 cm h. 54 cm

ŁÓŻECZKO 120x60 szer. 65 cm gł. 124,5 cm wys. 105,5 cm
COT BED 120x60 w. 65 cm d. 124,5 cm h. 105,5 cm

SKRZYNKA DUŻA
szer. 31,5 cm gł. 41 cm wys. 31,5 cm

SKRZYNKA MAŁA
szer. 31,5 cm gł. 41 cm wys. 16 cm

BOX w. 31,5 cm d. 41 cm h. 31,5 cm

BOX w. 31,5 cm d. 41 cm h. 16 cm

ORGANIZER TEKSTYLNY POCKET szer. 30 cm wys. 47,5 cm
POCKET STORAGE POCKET w. 30 cm h. 47,5 cm

PRZYBORNIK szer. 32 cm gł. 32 cm wys. 12,5 cm
TOOLBOX w. 32 cm d. 32 cm h. 12,5 cm
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Infolinia Baby Vox
tel. + 48 67 25 39 459, fax + 48 67 25 55 044
e-mail: baby@vox.pl, www.meble.vox.pl

