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SMARTBED – 
s ingle

120

SmartBed Single with a desk is an innovative furniture sys-

tem equipped with the desk mechanism, which provides 

versatility and practicality. The project combines murphy 

bed with a desk. It is a perfect solution for small apart-

ments, a child’s room or living room. SmartBed Single is 

equipped with orthopedic metal frame and practical gas 

spring which simplifies its usage. It is folded vertically.

SmartBed Single – projekt łączy w sobie łóżko, które bez 
problemu można schować w szafie oraz wygodne, ustaw-

ne biurko. Rozwiązanie to świetnie sprawdzi się w małych 
mieszkaniach, niewielkich pokojach dziecięcych, a także 
kameralnych pokojach dziennych. Dodatkowo łóżko wy-

posażone zostało w ortopedyczną, metalową podstawę, 
wyposażoną w mechanizm gazowy, a także mechanizm 
biurka. Łóżko posiada system, który umożliwia złożenie 
meble w poziomie.

ENGLISH

POLSKI

90X200 100X200

W 2186 mm 2186 mm

H 1122 mm 1122 mm

D 400 mm 400 mm

ST 36 mm 36 mm

FT 18 mm 18 mm

DU 1140 mm 1240 mm

HU 235 mm 235 mm

HM 200 mm 200 mm

HD 740 mm 740 mm

DD 550 mm 550 mm

Key

Legenda

Width of the structure              
Szerokość zabudowy

Height of the structure             
Wysokość zabudowy

Depth of the structure             
Głębokość zabudowy

Side panel thickness
Grubość paneli bocznych

Front panel thickness
Grubość panelu frontowego

Depth of unfolded bed            
Głębokość łóżka po rozłożeniu

Height of the unfolded bed      
Wysokość rozłożonego łóżka

Height of the mattress             
Wysokość materaca

Height of the desk placement   
Wysokość położenia biurka

Depth of the desk
Głębokość biurka
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90X200 100X200

W 2158 mm 2158 mm

H 2104 mm 2304 mm

D 400 mm 400 mm

ST 36 mm 36 mm

FT 18 mm 18 mm

DU 1240 mm 1340 mm

HUL 235 mm 235 mm

HUU 1055 mm 1155 mm

HM 200 mm 200 mm

Key                                                                  

Legenda

Width of the structure              
Szerokość zabudowy

Height of the structure             
Wysokość zabudowy

Depth of the structure             
Głębokość zabudowy

Side panel thickness                  
Grubość paneli bocznych

Front panel thickness                  
Grubość panelu frontowego

Depth of unfolded beds            
Głębokość łóżek po rozłożeniu

Height of the unfolded lower bed   
Wysokość rozłożonego dolnego 

łóżka

Height of the mattresses          
Wysokość materacy

Height of the unfolded upper bed  
Wysokość rozłożonego górnego 

łóżka

|   SMARTBED – twin

SmartBed Twin – składane łóżko piętrowe dla dwóch 
osób. Łóżko piętrowe zaprojektowane zostało z naciskiem 
na wygodę, komfort funkcjonalny, doskonały design, ja-

kość oraz bezpieczeństwo. Posiada wygodną drabinkę 
oraz barierki, zabezpieczające przed upadkiem z góry. 
Łóżka wsparte na solidnych, stalowych ramach, wzmoc-

nionych mimośrodami.

SmartBed Twin – bunk bed with two metal orthopedic fra-

mes is an excellent piece of equipment for the children’s 

room. It has a practical ladder and a rail. Mechanisms 

are folded horizontally and equipped with a practical gas 

spring which simplifies its usage.

SMARTBED – 
twin

ENGLISH POLSKI
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140X200 160X200 180X200

W 1572 mm 1772 mm 1972 mm

H 2186 mm 2186 mm 2186 mm

D 400 mm 400 mm 400 mm

ST 36 mm 36 mm 36 mm

FT 18 mm 18 mm 18 mm

DU 2245 mm 2245 mm 2245 mm

HU 235 mm 235 mm 235 mm

HM 200 mm 200 mm 200 mm

Key                                                                  

Legenda

Width of the structure              
Szerokość zabudowy

Height of the structure             
Wysokość zabudowy

Depth of the structure             
Głębokość zabudowy

Side panel thickness                  
Grubość paneli bocznych

Front panel thickness                  
Grubość panelu frontowego

Depth of unfolded bed            
Głębokość łóżka po rozłożeniu

Height of the unfolded bed      
Wysokość rozłożonego łóżka

Height of the mattress             
Wysokość materaca

|   SMARTBED – classic

SmartBed Classic – panel systemu meblowego zaprojek-

towany został tak, że za dnia wygląda jak dwudrzwiowa 
szafa. Nocą system łóżka rozkłada się w dół, opuszczając 
mechanizm do podłogi. Wsparcie gazowych siłowników 
sprawia, że czynność łóżka zajmuje ledwie chwilę i jest 
niezwykle prosta.

SmartBed Classic – It takes up little space during the day, 

while at night the bed provides comfortable and restful sle-

ep. The divided frontal panel makes it similar to two-door 

wardrobe. The innovative system used in this model enab-

les unfolding and folding of the bed in few seconds. 

SMARTBED – 
c lassic

POLSKIENGLISH
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90X200 120X200 140X200 160X200 180X200

W 1072 mm 1372 mm 1572 mm 1772 mm 1972 mm

H 2186 mm 2186 mm 2186 mm 2186 mm 2186 mm

D 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

ST 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm

FT 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm

DU 2235 mm 2235 mm 2235 mm 2235 mm 2235 mm

HU 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm

HM 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

HS1 / HS2  / 

HS3

527 / 1080 / 
1630 mm

527 / 1080 / 
1630 mm

527 / 1080 / 
1630 mm

527 / 1080 / 
1630 mm

527 / 1080 / 
1630 mm

Key                                                                  

Legenda

Width of the structure              
Szerokość zabudowy

Height of the mattress             
Wysokość materaca

Height of the shelves placement     
Wysokość położenia półek

Height of the structure             
Wysokość zabudowy

Depth of the structure             
Głębokość zabudowy

Side panel thickness                  
Grubość paneli bocznych

Front panel thickness                  
Grubość panelu frontowego

Depth of unfolded bed            
Głębokość łóżka po rozłożeniu

Height of the unfolded bed      
Wysokość rozłożonego łóżka

|   SMARTBED – book

SmartBed Book combines a comfortable bed with a bo-

okshelf, completing the arrangement for almost any in-

terior. It is also a perfect product for children’s room. The 

mechanism and cabinet are made of highest quality mate-

rials. Vertical folding and unfolding of the bed is easy and 

fast, so it is certainly great solution for modern and dyna-

mic customers.

SmartBed Book – łączący półkę z tapczanem do spania, 
tworząc półkotapczan. Rozwiązanie to pozwoli na pro-

stą aranżację niemal każdego wnętrza. Łóżko Smart Bed 
Book świetnie sprawdzi się w pokoju dziecka. Produkt ten 
w dzień będzie spełniał rolę półki na książki oraz zabawki, 
nocą zaś posłuży jako wygodne łóżko. Dzięki zastosowa-

niu wysokorozwiniętej technologii złożenie oraz rozłożenie 
łóżka zajmuje minutę.

SMARTBED – 
book

ENGLISH POLSKI
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90X200 120X200 140X200 160X200 180X200

W 2158 mm 2158 mm 2158 mm 2158 mm 2158 mm

H 1086 mm 1386 mm 1586 mm 1786 mm 1986 mm

D 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

ST 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm

FT 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm

DU 1140 mm 1440 mm 1640 mm 1840 mm 2040 mm

HU 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm

HM 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

Depth of unfolded bed            
Głębokość łóżka po rozłożeniu

Height of the unfolded bed      
Wysokość rozłożonego łóżka

Height of the mattress             
Wysokość materaca

Key                                                                  

Legenda

Width of the structure              
Szerokość zabudowy

Height of the structure             
Wysokość zabudowy

Depth of the structure             
Głębokość zabudowy

Side panel thickness                  
Grubość paneli bocznych

Front panel thickness                  
Grubość panelu frontowego

|   SMARTBED – o

SMARTBED – 
o 

120

Łóżko Smartbed O rozkładane z pomocą gazowych siłow-

ników – jednym ruchem, w niespełna minutę. Po rozłoże-

niu wyłania się elegancki, tapicerowany miękką tkaniną, w 
formie „tabliczki czekolady” bok. Chowany tapczan opiera 

się na mocnej, stalowej, lakierowanej ramie i dwóch so-

lidnych nogach. Po złożeniu łóżko pozostaje ukryte, na-

tomiast oczom ukazuje się gładka, laminowana płyta w 
bogatej palecie kolorystycznej do wyboru.

Smart Bed O – the unfolding process is easy and fast due 
to our unique systems based on gas cylinders. The fra-

me is durable and equipped with beech slats to improve 

the comfort of sleep. After folding the bed changes into 

smooth, laminated surface in color that customer desires. 

SmartBed O is one of our bestsellers – user-friendly, extre-

mely functional and carefully finished.

ENGLISH

POLSKI
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|   SMARTBED – o sofa

SMARTBED – 
o  sofa

SmartBed O Sofa – horizontal wallbed with a comfy sofa. 
Spacious and comfortable sofa for the day and solid, sta-

ble bed at night. The unfolding process is fast, easy and 

safe due to solid bed frame equipped with beech slats and 

unique spring gas mechanism. 

SmartBed O Sofa – rozkładane łóżko z sofą poziome. Łą-

czy w pełni funkcjonalny mebel – dużą sofę z wygodnym 
łóżkiem dwuosobowym, nie zajmując całego salonu. Za 
sofą gładka, laminowana płyta w wybranym kolorze. Nocą 
sofa poziomo rozkłada się z wykorzystaniem systemu ga-

zowych siłowników w wygodne, dwuosobowe łóżko. Boki 
sofy pozostają jako boki łóżka. 

ENGLISH POLSKI

120X200 140X200 160X200 180X200

W 2162 mm 2162 mm 2162 mm 2162 mm

H 1386 mm 1586 mm 1786 mm 1986 mm

D 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

ST 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm

FT 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm

DU 1440 mm 1640 mm 1840 mm 2040 mm

HU 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm

HM 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

SW 2365 mm 2365 mm 2365 mm 2365 mm

SH 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm

SD 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm

Key                                                                  

Legenda

Width of the structure              
Szerokość zabudowy

Height of the structure             
Wysokość zabudowy

Depth of the structure             
Głębokość zabudowy

Height of the sofa armrests   
Wysokość podłokietników sofy

Depth of the sofa                              
Głębokość sofy

Side panel thickness                  
Grubość paneli bocznych

Front panel thickness                  
Grubość panelu frontowego

Depth of unfolded bed            
Głębokość łóżka po rozłożeniu

Height of the unfolded bed      
Wysokość rozłożonego łóżka

Height of the mattress             
Wysokość materaca

Width of the sofa                               
Szerokość sofy
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SMARTBED – 
v

SmartBed V – wallbed perfect for small apartments. It 

does not take up space during the day, and at night, after 

unfolding, provides a peaceful rest. The unfolding process 

is fast and simple thanks to the gas mechanism. Folded 

bed looks like a wardrobe. The front is made of laminated 

board in wide range of colors to choose from. Unfolded 

bed consists of a steel frame supported on two solid legs. 

We also recommend a soft and cozy headboards.

SmartBed V – chowane łóżko do małych mieszkań. Pro-

ces rozkładania zajmuje niepełną minutę, dzięki gazowym 
siłownikom. Złożone łóżko to gładka, laminowana płyta w 
laminowanej ramie – w bogatej ofercie kolorystycznej do 

wyboru. W formie rozłożonej natomiast, stalowa, mocna 
rama wspiera się na dwóch solidnych nogach. Za głową 
miękkie, przytulne wezgłowie – tapicerowane tkaniną w 
wielu kolorach do wyboru.

ENGLISHPOLSKI

90X200 120X200 140X200 160X200 180X200

W 1072 mm 1372 mm 1572 mm 1772 mm 1972 mm

H 2186 mm 2186 mm 2186 mm 2186 mm 2186 mm

D 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

ST 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm

FT 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm

DU 2235 mm 2235 mm 2235 mm 2235 mm 2235 mm

HU 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm

HM 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

Width of the structure              
Szerokość zabudowy

Key                                                                  

Legenda

Height of the mattress             
Wysokość materaca

Front panel thickness                  
Grubość panelu frontowego

Depth of unfolded bed            
Głębokość łóżka po rozłożeniu

Height of the unfolded bed      
Wysokość rozłożonego łóżka

Side panel thickness                  
Grubość paneli bocznych

Depth of the structure             
Głębokość zabudowy

Height of the structure             
Wysokość zabudowy
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|   SMARTBED – v sofa

SMARTBED – 
v  sofa

Smart Bed V Sofa rozkłada się pionowo – sofa znika, a 
w jej miejscu pojawia się wygodne, dwuosobowe łóżko. 
Przestrzeń dzienna to szeroka kanapa, która doskona-

le uzupełni aranżację salonu. Za sofą gładka, elegancka 
płyta laminowana w wybranym kolorze. Wersja nocna to 
natomiast pełnowymiarowe łóżko dwuosobowe ze stre-

fowym materacem. System składania/rozkładania bazuje 
na gazowych siłownikach, które pozwalają wykonać pro-

ces w mniej niż minutę, bez użycia siły.

SmartBed V Sofa – sofa and a comfortable bed in one – 

compact piece of furniture for small apartments.  With one 
quick and easy move the user can transform the sofa into 

cosy, double bed. A wide sofa (available in many different 

colors and finishes) perfectly complements the arrange-

ment of the living room. The front panel behind the sofa is 

made of elegant laminated board in the selected color. The 

night version is a full-size double bed equipped with folding 

mechanism based on gas springs, which ensure safe and 

simple usage. 

ENGLISH

POLSKI

140X200 160X200 180X200

W 1572 mm 1772 mm 1972 mm

H 2186 mm 2186 mm 2186 mm

D 400 mm 400 mm 400 mm

ST 36 mm 36 mm 36 mm

FT 18 mm 18 mm 18 mm

DU 2235 mm 2235 mm 2235 mm

HU 235 mm 235 mm 235 mm

HM 200 mm 200 mm 200 mm

SW 1796 mm 1996 mm 2196 mm

SH 580 mm 580 mm 580 mm

SD 800 mm 800 mm 800 mm

Key                                                                  

Legenda

Width of the structure              
Szerokość zabudowy

Height of the structure             
Wysokość zabudowy

Depth of the structure             
Głębokość zabudowy

Side panel thickness                  
Grubość paneli bocznych

Depth of the sofa                              
Głębokość sofy

Front panel thickness                  
Grubość panelu frontowego

Depth of unfolded bed            
Głębokość łóżka po rozłożeniu

Height of the unfolded bed      
Wysokość rozłożonego łóżka

Height of the mattress             
Wysokość materaca

Width of the sofa                               
Szerokość sofy

Height of the sofa armrests   
Wysokość podłokietników sofy
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|   SMARTBED – v tavolo

SMARTBED – 
v  tavolo

SmartBed V Tavolo is one of the most advanced solution 

which combines a table and a place to rest. It’s a perfect 

piece of furniture for small apartments. Mechanisms 

made of highest quality materials enable you to set the 

bed out with a single move. It has an orthopedic metal fra-

me which folds vertically and is equipped with a practical 

gas spring and a table mechanism.

SmartBed V Tavolo – za dnia wygodny stół czterooso-

bowy o stabilnej konstrukcji i zwartej formie. Gładki blat 
z laminowanej płyty i cztery proste nogi bez ozdobników, 
pozwalają wtopić mebel w każdą aranżację. Z boku sto-

łu gładka płyta laminowana w wielu kolorach do wyboru. 
Nocą stół zamienia się w wygodne łóżko.

ENGLISHPOLSKI

140X200 160X200 180X200

W 1572 mm 1772 mm 1972 mm

H 2186 mm 2186 mm 2186 mm

D 400 mm 400 mm 400 mm

ST 36 mm 36 mm 36 mm

FT 18 mm 18 mm 18 mm

DU 2234 mm 2234 mm 2234 mm

HU 235 mm 235 mm 235 mm

HM 200 mm 200 mm 200 mm

TW 790 mm 790 mm 790 mm

TH 720 mm 720 mm 720 mm

TD 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Key                                                                  

Legenda

Width of the structure              
Szerokość zabudowy

Height of the mattress             
Wysokość materaca

Width of the tabletop                               
Szerokość stołu

Height of the tabletop placement   
Wysokość położenia blatu stołu

Depth of the tabletop                              
Głębokość blatu stołu

Height of the structure             
Wysokość zabudowy

Depth of the structure             
Głębokość zabudowy

Side panel thickness                  
Grubość paneli bocznych

Front panel thickness                  
Grubość panelu frontowego

Depth of unfolded bed            
Głębokość łóżka po rozłożeniu

Height of the unfolded bed      
Wysokość rozłożonego łóżka
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|   SMARTBED – v desk

SMARTBED – 
v  desk

SmartBed V Desk combines a comfortable bed with a 

desk in one piece of furniture, providing workspace during 

the day and peaceful sleep at night. The front panel and 

the desk are made of smooth laminated board in a wide 

range of colors to choose from. With one simple motion 
the model transforms into a cosy bed consisting of solid 

steel frame and beech slats. To make the bed even more 

comfortable we also offer stylish headboards in various 

colors, shapes and dimensions and lightning systems.

SmartBed V Desk – innowacyjna koncepcja systemu me-

blowego – łóżko z biurkiem w jednym. Za dnia wygodna 
przestrzeń do pracy lub zgrabne biurko w pokoju młodzie-

żowym, nocą komfortowe, jednoosobowe łóżko. Odsłona 
dzienna to gładkie plecy z laminowanej płyty w szerokiej 
palecie kolorystycznej do wyboru i gładki, funkcjonalny 
blat. Odsłona nocna to komfortowe, jednoosobowe łóżko. 
Blat biurka składa się, tworząc ze wspornikiem i dodatko-

wymi nogami system, na którym łóżko stabilnie stoi. 

ENGLISH

POLSKI

90X200 120X200 140X200 160X200 180X200

W 1072 mm 1372 mm 1572 mm 1772 mm 1972 mm

H 2189 mm 2189 mm 2189 mm 2189 mm 2189 mm

D 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

ST 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm

FT 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm

DU 2235 mm 2235 mm 2235 mm 2235 mm 2235 mm

HU 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm

HM 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

HD 720 mm 720 mm 720 mm 720 mm 720 mm

DD 530 mm 530 mm 530 mm 530 mm 530 mm

Key                                                                  

Legenda

Width of the structure              
Szerokość zabudowy

Height of the mattress             
Wysokość materaca

Height of the desk placement  
Wysokość położenia biurka

Depth of the desk                     
Głębokość biurka

ść ł ż ł

łę ść ł

Height of the structure             
Wysokość zabudowy

Depth of the structure             
Głębokość zabudowy

Side panel thickness                  
Grubość paneli bocznych

Front panel thickness                  
Grubość panelu frontowego

Depth of unfolded bed            
Głębokość łóżka po rozłożeniu

Height of the unfolded bed      
Wysokość rozłożonego łóżka
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|   SMARTBED – v desk shelf

SMARTBED – 
v  desk shel f

SmartBed V Desk Shelf combines a comfortable bed 

with a desk in one piece of furniture, providing workspa-

ce during the day and peaceful sleep at night. The front 

panel and the desk are made of smooth laminated board 

in a wide range of colors to choose from. With one simple 
motion the model transforms into a cosy bed consisting of 

solid steel frame and beech slats. 

SmartBed V Desk Shelf – innowacyjna koncepcja systemu 

meblowego – łóżko z biurkiem w jednym. Odsłona dzien-

na to gładkie plecy z laminowanej płyty w szerokiej palecie 
kolorystycznej do wyboru i gładki, funkcjonalny blat. Od-

słona nocna to komfortowe łóżko. Blat biurka składa się, 
tworząc ze wspornikiem i dodatkowymi nogami system, 
na którym łóżko stabilnie stoi.

ENGLISHPOLSKI

90X200 120X200 140X200 160X200 180X200

W 1072 mm 1372 mm 1572 mm 1772 mm 1972 mm

H 2189 mm 2189 mm 2189 mm 2189 mm 2189 mm

D 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

ST 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm

FT 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm

DU 2235 mm 2235 mm 2235 mm 2235 mm 2235 mm

HU 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm

HM 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

HD 720 mm 720 mm 720 mm 720 mm 720 mm

DD 530 mm 530 mm 530 mm 530 mm 530 mm

HS 1463 mm 1463 mm 1463 mm 1463 mm 1463 mm

DS 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

Key                                                                  

Legenda

Width of the structure              
Szerokość zabudowy

Height of the mattress             
Wysokość materaca

Height of the desk placement  
Wysokość położenia biurka

Depth of the desk                     
Głębokość biurka

Height of the shelf placement      
Wysokość położenia półki

Depth of the shelf                    
Głębokość półki

Height of the structure             
Wysokość zabudowy

Depth of the structure             
Głębokość zabudowy

Side panel thickness                  
Grubość paneli bocznych

Front panel thickness                  
Grubość panelu frontowego

Depth of unfolded bed            
Głębokość łóżka po rozłożeniu

Height of the unfolded bed      
Wysokość rozłożonego łóżka
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140X200 160X200 180X200

W 1800 mm 2000 mm 2200 mm

H 2400 mm 2400 mm 2400 mm

D 600 mm 600 mm 600 mm

ST 55 mm 55 mm 55 mm

FT 18 mm 18 mm 18 mm

DU 2414 mm 2414 mm 2414 mm

HU 235 mm 235 mm 235 mm

HM 200 mm 200 mm 200 mm

BW 1608 mm 1808 mm 2008 mm

Key                                                                  

Legenda

Height of the unfolded bed      
Wysokość rozłożonego łóżka

Height of the mattress             
Wysokość materaca

Width of the bookcase                             
Szerokość regałów

Width of the structure              
Szerokość zabudowy

Height of the structure             
Wysokość zabudowy

Depth of the structure             
Głębokość zabudowy

Side panel thickness                  
Grubość paneli bocznych

Front panel thickness                  
Grubość panelu frontowego

Depth of unfolded bed            
Głębokość łóżka po rozłożeniu

|   SMARTBED – twist

SMARTBED – 
twist

SmartBed Twist – a unique system combines a double, 

revolving wallbed with a bookcase and shelves to provide 

perfect piece of furniture for small apartments. When the 
bed is folded up, the user of SmartBed Twist can use a wall 

with shelves. The unfolding of the bed is done by using in-

novative technology of reversing the wall (kept in a vertical 

position at all times) with a simple movement.

SmartBed Twist – unikatowy system łączący dwuosobo-

we, chowane łóżko ze ścianką meblową RTV i dodatko-

wymi półkami. W formie złożonej dostępna jest ścianka 
z półkami. Składanie z wykorzystaniem nowatorskich 
technologii, polega na odwróceniu ścianki (zachowując 
ją wciąż w pozycji pionowej), uzyskując dostęp do rozkła-

danej ramy z dwuosobowym łóżkiem. Zajmuje to krótką 
chwilę i jest niezwykle proste. 

ENGLISH POLSKI
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|   SMARTBED – table

SMARTBED –
table

Smartbed Table – składany system meblowy o innowacyj-
nej formie i charakterze – łóżko i stół w jednym. W prze-

strzeni dziennej zgrabny stół, wsparty na jednej, ukośnej 
nodze, osadzony na gładkiej płycie laminowanej w wybra-

nym kolorze. Zapewni swobodę rodzinnego posiłku. Nocą 
stół się składa, a mebel rozkłada się do postaci wygodne-

go, dwuosobowego łóżka. 

SmartBed Table – this wall bed with a table is basing on an 

innovative system which combines two pieces of furniture 

in one classy structure. The structure is made of laminated 

board which can be finished in a wide range of colors to 
choose from. It also consists of a smooth functional ta-

bletop which guarantees comfort. At night you can easily 

transform the structure into a bed. The table folds automa-

tically and its frame made of varnished steel supports the 

bed to assure its stability. The slats made of beechwood 

increase the comfort of sleep. 

ENGLISH

POLSKI

140X200 160X200 180X200

W 1572 mm 1772 mm 1972 mm

H 2189 mm 2189 mm 2189 mm

D 400 mm 400 mm 400 mm

ST 36 mm 36 mm 36 mm

FT 18 mm 18 mm 18 mm

DU 2234 mm 2234 mm 2234 mm

HU 235 mm 235 mm 235 mm

HM 200 mm 200 mm 200 mm

TW 800 mm 800 mm 800 mm

TH 720 mm 720 mm 720 mm

TD 1260 mm 1260 mm 1260 mm

Key                                                                  

Legenda

Width of the structure              
Szerokość zabudowy

Height of the structure             
Wysokość zabudowy

Width of the tabletop                               
Szerokość stołu

Height of the tabletop placement   
Wysokość położenia blatu stołu

Depth of the tabletop                              
Głębokość blatu stołu

Depth of the structure             
Głębokość zabudowy

Side panel thickness                  
Grubość paneli bocznych

Front panel thickness                  
Grubość panelu frontowego

Depth of unfolded bed            
Głębokość łóżka po rozłożeniu

Height of the unfolded bed      
Wysokość rozłożonego łóżka

Height of the mattress             
Wysokość materaca



28   |   smartbed

w
w

w
.tra

n
s

fo
rm

s
.p

l

      smartbed   |   29product card

KARTA PRODUKTU  |  PRODUCT CARD

120X68 / 138

W 680 mm

L 1200 mm

WU 1360 mm

HMIN 270 mm

HMAX 800 mm
Maximum height of the table 

Maksymalna wysokość stolika            

Key                                                                  

Legenda

Width of folded tabletop             
Szerokość komody

Length of the tabletop                  
Długość blatu stołu 

Width of unfolded tabletop             
Szerokość blatu po rozłożeniu

Minimal height of the table            
Minimalna wysokość stolika

|   UP&DOWN

UP&DOWN

UP&DOWN is a modern and elegant piece of furniture, 
perfectly suited for your living room. The versatile coffee 

table can be lifted and set out by practical gas lift. The abi-

lity to create different combinations of finishes (table top 
made of laminate, veneer or lacquered MDF gloss or matt 

in RAL) allows you to perfectly fit the table to your needs.

UP&DOWN to ława i stół jadalny w jednym. To gładki blat o 
masywnej grubości. Z możliwością rozłożenia do rozmia-

rów nawet 4 – 6 osobowego stołu do jadalni. Sam decy-

dujesz, jakiej powierzchni potrzebujesz – stół można pod-

nieść w formie złożonego blatu lub rozłożyć go do pełnych 
wymiarów. 

ENGLISHPOLSKI
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60X60 90X60 120X60

W 600 mm 900 mm 1200 mm

H 820 mm 820 mm 820 mm

D 600 mm 600 mm 600 mm

DU 1362 mm 1362 mm 1362 mm

HT 735 mm 735 mm 735 mm

Key                                                                  

Legenda

Width of the commode             
Szerokość komody

Height of the commode          
Wysokość komody

Depth of the commode             
Głębokość komody

Height of the tabletop placement                  
Wysokość położenia blatu stołu

Depth of unfolded table            
Głębokość stołu po rozłożeniu

|   PARTY

 PARTY Party w wersji złożonej to kompaktowa, niewielka i komo-

da z przestronnymi szufladami. Po rozłożeniu uzyskujemy 
obszerny, czteroosobowy stół. Może być on zamontowany 
do różnej szerokości półki wiszącej na ścianie: 60 cm, 90 
cm lub 120 cm. Z przodu stołu – dwie nogi teleskopowe. 
Po zamontowaniu powstaje możliwość utworzenia stołu o 
dużych rozmiarach – aż do 160 cm, oraz o dużej wytrzy-

małości – do 100 kg przy równomiernym obciążeniu.

Party is a commode which can transform into table. It can 
be mounted to shelves of various width: 60 cm, 90 cm or 
120 cm. In the front the table is equipped with two tele-

scopic legs. After mounting it is possible to create a large 

table – even up to 160 cm – which supports 100 kg of 
evenly loaded weight.

ENGLISH

POLSKI
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