


Przygotowywania do narodzin dziecka to szczególnie 
radosny okres w życiu. Jednak urządzanie pierwszego 
pokoju dla Twojego maleństwa może stać się praw-
dziwym wyzwaniem! My wierzymy, że przestrzeń 
oddziałuje na nas w bezpośredni sposób: piękne
i kreatywne otoczenie rozwija i uwrażliwia. Dlatego 
chcemy stworzyć dzieciom najlepsze środowisko,
w którym będą mogły swobodnie wzrastać i stawać 
się wspaniałymi i wartościowymi ludźmi. Nasze meble 
i dodatki zostały zaprojektowane tak, aby bezpiecznie 
i komfortowo przywitać małego człowieka w Waszym 
domu. Piękne kolory, łagodne formy pomogą przy-
gotować wymarzony pokój dla malucha. Z czasem 
złapiesz się na tym, że pokój dziecka jest Twoim 
ulubionym miejscem w domu!
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Bliskość dostępna na wyciągnięcie ręki?
Łóżeczko niemowlęce dostawione do łóżka
rodziców pozwoli Wam być tak blisko, jak to 

tylko możliwe.

4 YOU
Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa suk-
cesu! Sprawdź nasze inspiracje:

KOLORY DO WNĘTRZ

Ciepłe światło lampek happy lights 
wprowadzi do wnętrza wyjątkowy 
nastrój.
129 zł

Mięciutka, bawełniana pościel w ko-
lorze pudrowej mięty, wykończona 
różową lamówką.              
99 zł

LAMPKI
HAPPY LIGHTS

POŚCIEL MINT

NCS S 6030-R80B

NCS S 1015-B50G

NCS S 3010-G80Y
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A GDYBY TAK CAŁY MALEŃKI 
ŚWIAT WASZEGO DZIECKA BYŁ 
MOBILNY?
Właśnie o tym pomyśleliśmy, projektując 
łóżeczko na kółkach 4 YOU. Kiedy pojawia się 
w Waszym życiu dziecko, do łóżka z baldachi-
mem z kolekcji 4 YOU z łatwością dostawicie 
łóżeczko dla maluszka. Pozwala na to prosty 
do zdemontowania bok łóżeczka oraz idealnie 
dopasowane podłogi obu łóżek. Rodzinne 
poranki mogą od samego początku zaczynać 
się w jednym miejscu!



Pokój do małych-wielkich odkryć! Kiedy
przyjdzie na to pora, każdy krok stanie się 

nowym wyzwaniem, a prawdziwa przygoda 
zacznie się we własnym pokoju.

4 YOU BABY

Wykonane z organicznej bawełny, 
dostępne w trzech kolorach: poma-
rańczowym, miętowym i neutralnej 
szarości. Produkty oznaczone certy-
fikatem GOTS.
kocyk: 109 zł
poszefka na poduszkę: 59 zł 

Wymarzony fotel do pokoju 
dziecięcego, dobrze sprawdzi się 
także jako wygodne miejsce do 
karmienia maluszka.
od 1090 zł

PODUSZKA I KOCYK MINT

FOTEL GABBA

VOX TWORZY TAKŻE...
...doskonałe drzwi do pokoi dziecięcych. 
DRZWI VOX CLASSIC 4 
799 zł

WIĘCEJ NA VOX.PL
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WIEMY, CZEGO POTRZEBUJE MAŁY
CZŁOWIEK – SWOBODY
Wyjmując trzy szczebelki z łóżeczka otworzysz mu 
pierwsze drzwi do świata małych-wielkich odkryć. Mebel 
ma trzy poziomy regulacji wysokości materaca, co 
pozwala dostosować go do zmieniających się potrzeb 
dziecka. Teraz maluch może swobodnie podróżować po 
pokoju i poznawać swoją przestrzeń. A Ty z pewnością 
dobrze wykorzystasz miejsce między ścianą a komodą, 
tworzące duży, komfortowy przewijak.



Pierwsze przeczytane książki, pierwsze 
zapisane strony pamiętnika, pierwsze płyty 
z ulubioną muzyką. To dobry moment na to, 

aby wspólnie wybrać meble i dodatki.

4 YOU YOUNG

15

Stylowa lampa, dzięki ciekawemu 
kształtowi, będzie stanowić nieba-
nalny dodatek do wystroju wnętrza.
149 zł

Mięciutka, bawełniana pościel
w dmuchawce, wykończona żółtą 
lamówką.
139 zł

LAMPA BISO

POŚCIEL DMUCHAWCE

14 15
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TRZY W JEDNYM
Gdy Twoje dziecko małymi krokami będzie wkraczać 
w dorosły świat, jego pokój przemieni się w magicz-
ny sposób. Gdy maluch nie będzie potrzebować już 
szczebelków, z łóżeczka stworzysz tapczanik dla 
kilkulatka i biurko. Niemożliwe? A jednak! Odwróco-
na obudowa łóżeczka stworzy bezpieczne i stabilne 
biurko. Szczebelki staną się wieszakami na organi-
zery, które uporządkują ważne drobiazgi. Komoda, 
już bez przewijaka, pomieści ubranka i zabawki. Ko-
lekcję w pokoju kilkulatka uzupełni regał, na którym 
staną ulubione książki.



SZAFA DWUDRZWIOWA
szer. 100 cm, gł. 57 cm, wys. 206 cm

829 zł

KOMODA
szer. 85 cm, gł. 44 cm, wys. 97 cm

699 zł
PRZEWIJAK

szer. 82 cm, gł. 77 cm, wys. 28 cm
189 zł

KOMODA
szer. 85 cm, gł. 44 cm, wys. 97 cm

699 zł

REGAŁ BOCZNY SZAFY CZTERODRZWIOWEJ
szer. 57 cm, gł. 22 cm, wys. 206 cm

od 529 zł

ŁÓŻECZKO 140 x 70
szer. 75 cm, gł. 144,5 cm, wys. 99,5 cm

999 zł

ŁÓŻECZKO 120 x 60
szer. 65 cm, gł. 124,5 cm, wys. 105,5 cm

899 zł

ŁÓŻECZKO 120 x 60
szer. 65 cm, gł. 124,5 cm, wys. 105,5 cm

899 zł

ŁÓŻKO Z BALDACHIMEM I REGAŁEM
szer. 168 cm, gł. 238 cm, wys. 206 cm

od 2978 zł

TAPCZANIK 140 x 70
szer. 75 cm, gł. 144,5 cm, wys. 40,5 cm

999 zł

BIURKO
szer. 75 cm, gł. 144,5 cm, wys. 99,5 cm

999 zł

KOLEKCJA 4 YOU

JESZCZE WIĘCEJ INSPIRACJI ZNAJDZIESZ NA VOX.PL
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FOTEL ZOUK
829 zł

FOTEL GABBA
1 090 zł

FOTEL ONDO
990 zł

WIELOFUNKCYJNE SKRZYNKI

FOTELE DO POKOJU DZIECIĘCEGO

DODATKI 4 YOU

SKRZYNKA DUŻA DĄB
99 zł

SKRZYNKA DUŻA DĄB
80 zł

SKRZYNKA DUŻA SZARA
99 zł

SKRZYNKA DUŻA SZARA
80 zł

ORGANIZER POCKET
59 zł

OBRAZEK KOTEK
39 zł

HAMAK DLA NIEMOWLĘCIA
439 zł

LAMPA KOMODOWA MILO
169 zł

FIGURKA SOWA ZIELONO-NIEBIESKA
59 zł

SKRZYNKA DUŻA MORSKA
99 zł

SKRZYNKA DUŻA MORSKA
80 zł

JESZCZE WIĘCEJ INSPIRACJI ZNAJDZIESZ NA VOX.PL
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Inspirowany godzinami spędzonymi na 
podwórku, na huśtawkach, budowaniu baz 
i zabawach w chowanego, wprowadza do 

dziecięcego pokoju energię i dynamikę za-
klętą w lewitujących, smukłych bryłach

i bujanych wiatrem przybornikach.

SPOT

Nasza podusia-przytulanka
pomoże maluszkowi w różnych 
sytuacjach:
- ułatwi okazywać uczucia,
- utuli znużoną główkę,
- rozgrzeje i ukoi męczony przez 
   kolkę brzuszek,
- poćwiczy motorykę rączek.
89 zł

Przybornik, który świetnie porząd-
kuje dziecięce drobiazgi: butelki, 
pieluszki czy niemowlęce kosmetyki.
99 zł

JAKI MAMY DZIŚ
HUMOREK?

ORGANIZER ROSE

Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa 
 ukcesu! Sprawdź nasze inspiracje:

KOLORY DO WNĘTRZ

NCS S 0507-B20G

NCS S 2030-Y

NCS S 2002-Y
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MEBLE FUNKCJONALNE I JEDNOCZEŚNIE
NIEBANALNE, LEKKIE, A TAKŻE PRAKTYCZNE 
Kolekcja Spot by VOX zachwyci Was elegancką formą i pomoże 
lepiej zorganizować pokój dziecięcy. Tu estetyka idzie w parze 
z błyskotliwością rozwiązań. Drewniane stelaże mebli nadają 
im szlachetności, a uniesione nad podłożem bryły dopełniają 
wrażenia lekkości. Trudno uwierzyć, że można w nich pomie-
ścić niemal wszystko. 



CZY WIESZ, ŻE KUPUJĄC
MEBLE SPOT ZYSKUJESZ
PODWÓJNIE? 
Czas szybko leci, dzieci rosną i zmieniają się 
ich potrzeby, my nadążamy za nimi i pro-
jektujemy z myślą o ich przyszłości. Dlatego 
kiedy przyjdzie czas, w łatwy sposób samo-
dzielnie zmienisz komodę w biurko, a łóżecz-
ko przemienisz w tapczanik dla kilkulatka. 
Szybka zmiana kolorów, dodatków i pokój dla 
starszaka gotowy!
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Posiada obrotowe siedzisko, które 
ułatwia wstawanie oraz zmianę 
pozycji. Miękkie i wygodne siedzisko 
dostępne w dwóch kolorach.
499 zł

Lampki Huhu zabiorą Twoje dziec-
ko w magiczny świat. Towarzyszyć 
będą wszystkim historyjkom czy-
tanym na dobranoc, przepędzą złe 
sny, a rzucany przez nie cień pozwoli 
rozwinąć wyobraźnię.
149 zł

KRZESŁO CLOSER

LAMPKA HUHU JEŻ

VOX TWORZY TAKŻE...
....kolekcje mebli młodzieżowych
Young VOX.
ŁÓŻKO PIĘTROWE Z KOLEKCJI SPOT YOUNG. 
Od 2899 zł

WIĘCEJ NA VOX.PL

SZAFA DWUDRZWIOWA
szer. 100 cm, gł. 60 cm, wys. 202,5 cm

899 zł

KOMODA
 szer. 98 cm, gł. 64 cm, wys. 185 cm

799 zł
PRZEWIJAK

szer. 54 cm, gł. 75,5 cm, wys. 9 cm

KOMODA
 szer. 98 cm, gł. 64 cm, wys. 185 cm

799 zł

BIURKO
szer. 98 cm, gł. 64 cm, wys. 185 cm

799 zł

ŁÓŻECZKO 140 x 70
szer. 75 cm, gł. 152 cm, wys. 97,5 cm

999 zł

TAPCZANIK 140 x 70
szer. 75 cm, gł. 152 cm, wys. 72 cm

999 zł

KOLEKCJA SPOT

DODATKI SPOT

JESZCZE WIĘCEJ INSPIRACJI ZNAJDZIESZ NA VOX.PL

LAMPKA HUHU ZAJĄC
149 zł

POŚCIEL ROSE
99 zł

PRZEŚCIERADŁO ROSE
49 zł

OBRAZEK DRZEWKA BY ANNA DUSZA
39 zł

PÓŁKA Z WIESZAKAMI
89 zł
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Dla maleństwa, które ogląda świat
z perspektywy Twoich ramion, każdy 

przedmiot może być jak prawdziwe dzieło 
sztuki. JASMINE to laboratorium 

dobrego smaku, gdzie klasyka idealnie 
łączy się z nowoczesnymi rozwiązaniami.

JASMINE

Mięciutka, bawełniana pościel
w leśny deseń, wykończona niebie-
ską lamówką. Projekt: Anna Dusza 
for Vox.
149 zł

POŚCIEL LAS

Pleciona lampa rattanowa w kolorze 
szarym nada wnętrzu nowoczesny 
klimat.
179 zł

Grafika zaprojektowana przez Annę 
Duszę specjalnie dla VOX.
39 zł

LAMPA OMBRA

OBRAZEK KOT
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KOMFORT I SPOKÓJ
Meble JASMINE zostały zaprojektowane tak, aby Twoje dziecko 
było w pełni bezpieczne. Jest to możliwe dzięki zaokrąglonym 
krawędziom wszystkich powierzchni. Kremowy JASMINE  daje po-
czucie przestrzeni i pozwala swobodnie dobierać ulubione kolory 
do Twojego wnętrza. W pojemnej szafie i szufladach znajdzie się 
miejsce na wszystko, czego każdego dnia potrzebuje Twoje dziec-
ko. Podręczne drobiazgi schowasz w otwartych regałach szafy,
w ten sposób wszystko masz pod ręką.



VOX TWORZY TAKŻE...
...bezpieczne listwy przypodłogowe VOX.
LISTWA PRZYPODŁOGOWA ESTILO
od 38,9  zł

WIĘCEJ NA VOX.PL

Wymarzony fotel do pokoju dzie-
cięcego, dobrze sprawdzi się także 
jako wygodne miejsce do karmienia 
maluszka. 
od 829 zł

FOTEL ZOUK

Wesoła podusia z mięciutkim wy-
pełnieniem zaprojektowana została 
przez Annę Duszę specjalnie dla VOX.
39 zł 

PODUSZKA DRZEWKO

Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa
sukcesu! Sprawdź nasze inspiracje:

KOLORY DO WNĘTRZ

NCS S 1040-Y80R

NCS S 0530-G80Y

NCS S 0520-B

KOLEKCJA JASMINE

DODATKI JASMINE

JESZCZE WIĘCEJ INSPIRACJI ZNAJDZIESZ NA VOX.PL

KOSZ BINA
22 zł

OCHRANIACZ MINT
99 zł

PRZEŚCIERADŁO MINT
49 zł

LAMPKA HUHU SOWA
149 zł

SKARBONKA MILDO
24 zł

KOMODA
szer. 94 cm, gł. 57 cm,  wys. 98 cm

999 zł

SZAFA
szer. 97,7/94 cm, gł. 54 cm,  wys. 185 cm

1199 zł

ŁÓŻECZKO 140 x 70
szer. 77 cm, gł. 147,5 cm,  wys. 88,5 cm

999 zł

TAPCZANIK
szer. 77 cm, gł. 147,5 cm,  wys. 88,5 cm

999 zł

PÓŁKA Z WIESZAKAMI
szer. 86 cm, gł. 17 cm,  wys. 20 cm

199 zł

KOMODA
szer. 94 cm, gł. 57 cm,  wys. 98 cm

999 zł
PRZEWIJAK

szer. 94 cm, gł. 20 cm, wys. 1,9 cm

3332 33



Białe meble o łagodnych kształtach 
powstały po to, aby być blisko. Gdy Twoje 
maleństwo bezpiecznie i komfortowo śpi 

w swoim łóżeczku, Ty możesz skupić się już 
tylko na szczęściu, które daje Ci ta chwila.

MILK

Stylowa lampa o geometrycznych 
kształtach. Zapalona, tworzy intry-
gującą zabawę cieniami.
229 zł

Wesoła podusia z mięciutkim wy-
pełnieniem zaprojektowana została 
przez Annę Duszę specjalnie dla VOX
39 zł

LAMPA BRINE

PODUSZKA MIŚ
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DBAMY O TO, BY NIC NIE ZAKŁÓCIŁO WASZYCH 
WSPÓLNYCH CHWIL
Meble zostały zaprojektowane tak, aby w łatwy sposób uporządkować 
dziecięce drobiazgi. Łóżeczko wyposażone jest w wieszak na kocyk 
lub otulacz, który warto mieć na wyciągnięcie ręki. Obszerna szuflada 
pod łóżeczkiem pozwoli przechowywać zapasy pieluszek, pledy czy 
pościel. Meble nie posiadają uchwytów, zamiast tego zastosowaliśmy 
wycięcia idealnie dopasowane do Twojej dłoni i bezpieczne dla rączek 
Twojego maleństwa. 



Mięciutka, bawełniana pościel w ba-
ranki, wykończona różową lamówką.
139 zł

POŚCIEL BARANKI

Nowoczesna forma kosza sprawia, 
że może on pełnić swoją podstawo-
wą rolę, ale także przechowywać 
podręczne tekstylia. 
59 zł

KOSZ GEO

VOX TWORZY TAKŻE...
Program Vox Box, który pomoże Ci
w łatwy sposób, samodzielnie zaprojek-
tować wymarzony pokój dla Twojego 
dziecka. Projekt możesz zrobić również 
w naszych salonach z pomocą doradcy 
lub umówić się na konsultację z naszym 
architektem.

WIĘCEJ NA VOX.PL

Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa
sukcesu! Sprawdź nasze inspiracje:

KOLORY DO WNĘTRZ

NCS S 1010-R80B

NCS S 1050-Y60R

NCS S 0515-Y60R

LAMPKI HAPPY LIGHTS
129 zł

KOLEKCJA MILK

JESZCZE WIĘCEJ INSPIRACJI ZNAJDZIESZ NA VOX.PL

OBRAZEK NIEDŹWIADEK
39 zł

ORGANIZER GREY
99 zł

KOCYK GREY
109 zł

DEKORACJA FOX
59 zł

KOMODA
szer. 90 cm, gł. 77 cm,  wys. 96 cm

659 zł
PRZEWIJAK

szer. 50 cm, gł. 77 cm,  wys. 6,5 cm

ŁÓŻECZKO 70 x 140
szer. 75 cm, gł. 154 cm,  wys. 88 cm

999 zł

TAPCZANIK 70 x 140
szer. 75 cm, gł. 154 cm,  wys. 58,5 cm

999 zł

SZAFA DWU DRZWIOWA
szer. 90 cm, gł. 50 cm,  wys. 180 cm

859 zł

KOMODA
szer. 90 cm, gł. 77 cm,  wys. 96 cm

659 zł

DODATKI MILK
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Meble, które zaskoczą Cię nie tylko maksy-
malną funkcjonalnością, ale też przystęp-
ną ceną. To ważne, gdy w jednym pokoju 

mieszka rodzeństwo i mamy już dwa razy 
więcej szczęścia do umeblowania.

MAXIM

Trzon lampki złożony jest z drewnia-
nych elementów, które sprawdzą się 
jako świetny akcent kolorystyczny
w pokoju dziecięcym.
119 zł

Mięciutka, bawełniana pościel w ba-
loniki, wykończona szarą lamówką.
139 zł

LAMPA KOMODOWA
CORALL

POŚCIEL BALONIKI

VOX TWORZY TAKŻE...
...doskonałe drzwi do pokoi dziecięcych. 
DRZWI VOX MODUS
od 299 zł

WIĘCEJ NA VOX.PL
40 41



PODARUJ DZIECKU WOLNOŚĆ ODKRYWCY! 
Każdego dnia obserwujesz jak szybko zmienia się Twój 
maluch, nasze meble są gotowe na takie wyzwania! Kiedy 
dziecko zacznie chodzić, trzy wyjmowane szczebliny po-
zwolą mu na swobodne wyjście z łóżeczka. A kiedy urośnie 
jeszcze bardziej – stworzysz z niego wygodny tapczanik. 
W pojemnych szafach i komodach znajdzie się miejsce 
nie tylko na ubranka, pieluszki, ale też na pierwsze liczy-
dło i ulubione bajki. W otwartych półkach szafy ustawisz 
ramki ze zdjęciami ze wspólnych podróży – nawet tych po 
własnym pokoju.



Wymarzony fotel do pokoju 
dziecięcego, dobrze sprawdzi się 
także jako wygodne miejsce do 
karmienia maluszka. 
od 990 zł

FOTEL ONDO

Ramkę można postawić lub zawiesić 
na ścianie. Najważniejsze jednak, 
że elegancko wyeksponuje Twoje 
ulubione zdjęcie.
29 zł

RAMKA MILDO

Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa
sukcesu! Sprawdź nasze inspiracje:

KOLORY DO WNĘTRZ

NCS S 4005-R50B

NCS S 0515-B20G

NCS S 0520-Y60R

KOMODA
szer. 88,5 cm, gł. 75,5 cm,  wys. 89,5 cm

399 zł
PRZEWIJAK

szer. 88,2 cm, gł. 27,2 cm,  wys. 1,6 cm

KOMODA
szer. 88,5 cm, gł. 75,5 cm,  wys. 89,5 cm

399 zł

SZAFA
szer. 88,5 cm, gł. 55 cm,  wys. 179,5 cm

549 zł

ŁÓŻECZKO 70 x 140
szer. 75 cm, gł. 144,5 cm,  wys. 85,5 cm

599 zł

TAPCZANIK 70 x 140
szer. 75 cm, gł. 144,5 cm,  wys. 55,5 cm

599 zł

KOLEKCJA MAXIM

DODATKI MAXIM

JESZCZE WIĘCEJ INSPIRACJI ZNAJDZIESZ NA VOX.PL

OBRAZEK KOTEK
39 zł

LAMPA KOMODOWA CORALL
119 zł

OCHRANIACZ MINT
99 zł

POSZEWKA NA PODUSZKĘ GREY
59 zł

KOCYK GREY
109 zł
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Twoje dziecko rośnie i ciągle się zmienia? 
Jego pokój nie może pozostawać w tyle!
Zmieniajcie go, kiedy tylko macie na to 

ochotę. To najbardziej osobiste meble na 
świecie!

YOUNG USERS

Łatwa do przestawienia lampa 
z ruchomym kloszem, może być 
dodatkowym punktem światła do 
czytania książek, np. w fotelu.
299 zł

LAMPA PODŁOGOWA 
TETTO

Kosze dają wiele możliwości zasto-
sowania. Na przykład jako pojemnik 
na kosmetyki, pieluszki czy zabawki. 
Dostępne w trzech rozmiarach
i dwóch kolorach do wyboru.
od 22 zł

KOSZ BINA
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MEBLE POSŁUŻĄ WAM BARDZO DŁUGO!
Wspólnie ze specjalistami z dziedziny psychologii,
antropologii oraz socjologii zrealizowaliśmy szereg 
badań dotyczących potrzeb dzieci, młodzieży oraz ich 
rodziców. Kolekcja, którą zaprojektowaliśmy, przełamuje 
dotychczasowe schematy: podąża za wiekiem, wyma-
ganiami i  zainteresowaniami Twojego dziecka. Możli-
wość zmiany wyglądu całej kolekcji sprawia, że meble 
rosną razem z użytkownikiem – od kolorowego pokoju 
dziecięcego, przez zamknięte królestwo nastolatków, po 
funkcjonalne mieszkanie dla singla czy pary. 



Można po nich rysować sucho-
ścieralnymi pisakami, przyczepiać 
zdjęcia na magnesy, i najważniejsze:  
zmieniać je, kiedy tylko masz na to 
ochotę. Dostępne w 13 kolorach.
59 zł

WYMIENNE NAKŁADKI
NA FRONTY

VOX TWORZY TAKŻE...
...kolekcje mebli młodzieżowych Young VOX.
ŁÓŻKO PIĘTROWE Z KOLEKCJI YOUNG USERS
od 1799 zł

WIĘCEJ NA VOX.PL

Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa
sukcesu! Sprawdź nasze inspiracje:

KOLORY DO WNĘTRZ

NCS S 3030-G80Y

NCS S 1500-N

NCS S 1010-R80B

WIESZAK NA BIŻUTERIĘ LEAF 
15 zł

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

539 zł
PODEST Z SZUFLADĄ

szer. 106 cm, gł. 53 cm, wys. 35 cm
489 zł

ŁÓŻECZKO 140 x 70
szer. 75 cm, gł. 145 cm, wys. 99,5 cm

899 zł
SZUFLADA ŁÓŻKA

szer. 139 cm, gł. 72,5 cm, wys. 23 cm
199 zł

ŁÓŻECZKO 120 x 60
szer. 65 cm, gł. 125 cm, wys. 86,5 cm

649 zł

ŁÓŻECZKO 120 x 60
szer. 65 cm, gł. 125 cm, wys. 86,5 cm

649 zł

TAPCZANIK 140 x 70
szer. 75 cm, gł. 145 cm, wys. 56,5 cm

899 zł

PÓŁKA CZARNA/BIAŁA
szer. 106 cm, gł. 20 cm, wys. 4 cm

99 zł

PRZEWIJAK
szer. 106 cm, gł. 16 cm, wys. 2,5 cm

59 zł

SZAFA DWUDRZWIOWA
szer. 106 cm, gł. 53 cm, wys. 154 cm

899 zł
PODEST Z SZUFLADĄ

szer. 106 cm, gł. 53 cm, wys. 35 cm
489 zł

SZAFA DWUDRZWIOWA
szer. 106 cm, gł. 53 cm, wys. 154 cm

899 zł
PODEST Z SZUFLADĄ

szer. 106 cm, gł. 53 cm, wys. 35 cm
489 zł

KOLEKCJA YOUNG USERS

DODATKI YOUNG USERS

JESZCZE WIĘCEJ INSPIRACJI ZNAJDZIESZ NA VOX.PL

KOSZ ZOLA
74 zł

POŚCIEL SUNNY
99 zł

LAMPA KOMODOWA ESTER
169 zł

OCHRANIACZ SUNNY
99 zł

5151



Meble czy zabawki? Jedno i drugie! Wesołe 
kształty pobudzają zmysły i wyobraźnię 
dziecka. Zapraszają także do zabawy – 

łóżeczko można wprawić w ruch jak koły-
skę. Gdy uchwyty spoglądają na malucha 

wielkimi oczami, otwierają przed nim świat 
emocji: radości, zaciekawienia czy zdziwienia. 

MEEE
W zestawie znajdziesz aż 23 kropki, 
które  pozwolą stworzyć oryginalny 
wzór na ścianie w pokoju Twojego 
malucha.
59 zł

Zabawki, które wzbudzą kreatywność, 
nie tylko u Twojego dziecka.
69 zł za sztukę

NAKLEJKI NA ŚCIANĘ
KROPKI

DREWNIANE AUTKA
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TU KAŻDY DZIEŃ JEST WIELKĄ 
PRZYGODĄ!
Czy wiecie, że specjalna konstrukcja 
łóżeczka MEEE  posiada funkcję kołyski, 
która może być wprawiana w ruch przez 
rodziców lub malucha? Kiedy dziecko 
zaśnie lub zmęczy się zabawą, możemy
bezpiecznie zablokować tę funkcję i uspokoić 
zmysły. Specjalnie zaprojektowane szcze-
belki, poruszone przez dziecko, wydają 
dźwięk stukania i trykania, inne pobudzają 
zmysł wzroku zróżnicowanymi kolorami.
Trzy, dwa, jeden, start: zabawa trwa!



Wykonane z organicznej bawełny,
dostępne w trzech kolorach: poma-
rańczowym, miętowym i neutralnej 
szarości. Produkty oznaczone certy-
fikatem GOTS.
kocyk: 109 zł 
poszewka na poduszkę: 59 zł 

PODUSZKA I KOCYK
CORAL

Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa
sukcesu! Sprawdź nasze inspiracje:

KOLORY DO WNĘTRZ

NCS S 0507-R

NCS S 5502-B

NCS S 1510-G40Y

SZAFA DWUDRZWIOWA
szer. 92 cm, gł. 52 cm, wys. 180 cm

1199 zł

ŁÓŻECZKO 120 x 60
szer. 71 cm, gł. 147 cm, wys. 88 cm

999 zł

ŁÓŻECZKO 140 x 70
szer. 81 cm, gł. 169 cm, wys. 88 cm

1199 zł

KIESZENIE KOMPLET
szer. 36 cm, gł. 46 cm

39 zł

REGAŁ
szer. 52 cm, gł. 52 cm, wys. 180 cm

799 zł

KOMODA
szer. 102 cm, gł. 52 cm, wys. 88 cm

999 zł
PRZEWIJAK

szer. 52 cm, gł. 74 cm, wys. 13 cm
299 zł

KOMODA
szer. 102 cm, gł. 52 cm, wys. 88 cm

999 zł

KOLEKCJA MEEE

DODATKI MEEE

JESZCZE WIĘCEJ INSPIRACJI ZNAJDZIESZ NA VOX.PL

LAMPKA HUHU ZAJĄC
149 zł

RAMKA CIRI
17 zł

ZEGAR PAVE
239 zł

LAMPA KOMODOWA MUSE
199 zł

KOSZ ZOLA
74 zł
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To meble, które na pierwszym miejscu sta-
wiają małego człowieka – wspierają  rozwój 
dziecka i są w pełni podporządkowane jego 

potrzebom. 

EVOLVE

Lampa podłogowa z kloszem na 
rozciąganym ramieniu, dostępna
w radosnym, słonecznym kolorze.
199 zł

Mięciutkie, bawełniane przeście-
radło w kolorze szarym, idealne do 
łóżeczka o wymiarze 140  x 70 cm.
49 zł

LAMPA PODŁOGOWA 
COLLO

PRZEŚCIERADŁO GREY
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DWA PIERWSZE LATA ŻYCIA DZIECKA
TO OKRES INTENSYWNEGO ROZWOJU
To właśnie wtedy zmysł wzroku rozkwita. Evolve to kolekcja 
mebli, w której sposób przedstawienia koloru, jak i odpowied-
ni dobór barw stymulują wzrok dziecka. Niemowlęta na po-
czątku widzą tylko kontury, proste pionowe i poziome wzory, 
a najlepszym kontrastem jest czerń i biel. Jednak żeby nuda 
nie zagościła w pokoju malucha, dodaliśmy nasze ulubione 
kolory: żółty, niebieski i czerwony. Dodatkowym atutem 
kolekcji jest tekstylny pokrowiec, który zatrzymuje znajome 
zapachy, dzięki czemu dziecko oswaja przestrzeń, rozpoznaje 
ją jako bezpieczną i przyjazną.



VOX TWORZY TAKŻE...
...meble młodzieżowe Young VOX.
Kolekcja EVOLVE

WIĘCEJ NA VOX.PL

Puf wykonany jest z tkaniny od-
pornej na przetarcia, jest bardzo 
lekki i łatwy do przenoszenia.
129 zł

PUF MODE

Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa
sukcesu! Sprawdź nasze inspiracje:

KOLORY DO WNĘTRZ

NCS S 1502-Y

NCS S 1040-R80B

NCS S 0515-G80Y

KOLEKCJA EVOLVE

DODATKI EVOLVE

JESZCZE WIĘCEJ INSPIRACJI ZNAJDZIESZ NA VOX.PL

SZAFA DWUDRZWIOWA
szer. 90 cm, gł. 53 cm,  wys. 185 cm

1199 zł

SZAFA DWUDRZWIOWA
szer. 90 cm, gł. 53 cm,  wys. 185 cm

1199 zł

KOMODA
szer. 90 cm, gł. 53 cm,  wys. 85 cm

999 zł
PRZEWIJAK

szer. 50 cm, gł. 72 cm,  wys. 12,5 cm
199 zł

KOMODA
szer. 90 cm, gł. 53 cm,  wys. 85 cm

999 zł

KOMODA
szer. 90 cm, gł. 53 cm,  wys. 85 cm

999 zł

ŁÓŻECZKO 120 x 60
szer. 66 cm, gł. 124,5 cm,  wys. 96,5 cm

999 zł

PÓŁKA
szer. 91 cm, gł. 30 cm,  wys. 33 cm

209 zł

ŁÓŻECZKO 140 x 70
szer. 76 cm, gł. 144,5 cm,  wys. 96,5 cm

1299 zł

TAPCZANIK 140 x 70
szer. 76 cm, gł. 144,5 cm,  wys. 67 cm

1299 zł

POKROWIEC NA PRZEWIJAK GREY
29 zł

OBRAZEK LISEK
39 zł

OCHRANIACZ GREY
99 zł

RAMKA RENO
34 zł

PUF MUTO
399 zł
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Humorek to przytulanka, która zmienia się razem z na-
strojami Twojego dziecka. To ono decyduje, czy ten miękki 

przyjaciel będzie radosny, zasmucony, a może senny? 
Humorek jest idealnym kompanem do podróży po świecie 

kształtów i tekstur. Może być poduszką, kiedy wypełnisz 
go bezpiecznym pierzem, albo zabawką - grzechotką, gdy 

wsypiesz do środka ziarna ryżu, fasolę czy kaszę. Pestki 
wiśni albo gorczyca zmienią przytulankę w naturalny ter-
mofor, który sprawi, że maluch zapomni o kolce. Humorek 
jest niezwykle rodzinny. Relacje nawiązuje wręcz dosłow-
nie – dzięki kolorowym tasiemkom zabawki można łączyć 

w całe pokolenia.

NA KAŻDY HUMOREK
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Pirackie skarby, indiańskie wigwamy, eskimoskie pocałun-
ki. Twoje dziecko w zaledwie kilka godzin potrafi odwiedzić 

wszystkie kontynenty, nie wychodząc z domu. Nic dziw-
nego, że po tak dalekich eskapadach sen jest na wagę 

złota. Naturalna, bawełniana pościel sprawi, że zasypianie 
dla malucha też stanie się przygodą. Nietuzinkowy wzór, 
zaprojektowany przez Annę Duszę, na tkaninę został na-
niesiony farbami w pełni bezpiecznymi dla dziecka. To on 

jest łącznikiem ze świata, gdzie drzewa i kwiaty mają tylko 
kontury i czekają, aż wypełni je sen. Twój szkrab nawet 
przez moment nie poczuje się sam. Jego towarzyszami 

zostaną pogodne zwierzęta. Ze ścian będą na niego spo-
glądać radośni piesek, kotek, lisek i niedźwiadek, a dobrze 

znany, uśmiechnięty miś może nawet wyjść z pościeli 
i zamienić się w miękką przytulankę. We śnie przecież 

wszystko jest możliwe!

ANNA DUSZA FOR VOX
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Wspólnie z firmą Martello pomyśleliśmy o kocykach
i poduszkach, które będą towarzyszyć maluchowi w łó-

żeczku, na spacerze czy podczas popołudniowej drzemki. 
Zaufaliśmy Martello, ponieważ od lat tworzy produkty dla 
dzieci z organicznej bawełny, za które otrzymał certyfi-
kat GOTS. Oznacza to, że na każdym etapie powstawanie 
wyrobów jest kontrolowane, a dzięki temu możemy być 
pewni, że nie zawierają one toksycznych związków che-
micznych i są w 100% bezpieczne dla maluszka. Zestawy 

dostępne są w trzech kolorach: pomarańczowym, mięto-
wym i neutralnej szarości.

KOCYKI I PODUSZKI
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Ach, jak przyjemnie tu pomarzyć... Łagodne 
formy, zaokrąglone narożniki i naturalne 

kolory wprowadzają do wnętrza harmonię. 
Oryginalne nadruki – dziewczynka z baloni-
kiem lub chłopiec z latawcem – gwarantują 

uśmiech nie tylko na dziecięcej twarzy. 

2PIR

Grafika  zaprojektowana przez Annę 
Duszę specjalnie dla VOX.
39 zł

OBRAZEK PIESEK

VOX TWORZY TAKŻE...
...doskonałe podłogi do pokoi dziecięcych. 
PANELE LAMETT
od 129 zł m2

WIĘCEJ NA VOX.PL

Prosta forma i przyjemny kolor wie-
szaka sprawią, że odwieszanie dro-
biazgów nabierze nowego wymiaru.
15 zł

WIESZAK LEAF
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KOCHASZ NOWOCZESNE WZORNICTWO
I ŁAGODNE FORMY?
Chcesz, by Twoje dziecko wzrastało w pięknym i inspirującym 
otoczeniu? Jasne! Dlatego rozbudowaliśmy naszą popularną 
kolekcję 2PIR o wersję mebli dla dzieci. Fronty mebli są ide-
alnie gładkie i bez uchwytów, dzięki dotykowemu systemowi 
otwierania. Dzięki temu meble są bezpieczne, bo nie posiadają 
ostrych krawędzi czy wystających części. Sprawdź jak uroczo 
prezentują się na frontach mebli nadrukowane rysunki: 
chłopiec z latawcem czy dziewczynka z balonikiem, a może 
gładkie szarości? Decyzja należy do Ciebie!



Ramkę można postawić lub zawiesić 
na ścianie. Najważniejsze jednak, 
że elegancko wyeksponuje Twoje 
ulubione zdjęcie.
17 zł

RAMKA CIRI

Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa
sukcesu! Sprawdź nasze inspiracje:

KOLORY DO WNĘTRZ

NCS S 2005-Y40R

NCS S 1030-B40G

NCS S 0515-B20G

SZAFA DWUDRZWIOWA
szer. 96,5 cm, gł. 58 cm,  wys. 216,5 cm

1048 zł
SZAFA DWUDRZWIOWA Z NADRUKIEM

1078 zł

KOLEKCJA 2PIR

2PIR DODATKI

JESZCZE WIĘCEJ INSPIRACJI ZNAJDZIESZ NA VOX.PL

TAPCZANIK 140 x 70
szer. 143 cm, gł. 77 cm, wys. 55,5 cm

699 zł

ŁÓŻECZKO 140 x 70
szer. 143 cm, gł. 77 cm, wys. 85 cm

699 zł

ŁÓŻECZKO Z NADRUKIEM 140 x 70
szer. 143 cm, gł. 77 cm, wys. 85 cm

739 zł

PÓŁKA  WISZĄCA
szer. 90 cm, gł. 20 cm, wys. 30 cm

155 zł

KOMODA Z NADRUKIEM
szer. 97,5 cm, gł. 58 cm,  wys. 91 cm

639 zł
PRZEWIJAK

szer. 100,5 cm, gł. 78 cm,  wys. 30 cm
129 zł

KOMODA
szer. 97,5 cm, gł. 58 cm,  wys. 91 cm

599 zł

OCHRANIACZ SUNNY
99 zł

KOSZ ALMA
64 zł

PRZEŚCIERADŁO SUNNY
49 zł

LAMPA KOMODOWA ESTER
169 zł

POSZEWKA GREY
59 zł
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Ciepła, naturalna kolorystyka sprzyja wy-
ciszeniu i buduje klimat, w którym dobrze 

czuje się zarówno maluch, jak i jego mama. 
Te efektownie wykończone meble rosną 

razem z użytkownikiem.

MAGNOLIA

Grafika  zaprojektowana przez Annę 
Duszę specjalnie dla VOX.
39 zł

Mięciutka, bawełniana pościel w ko-
lorze pudrowego różu, wykończona 
szarą lamówką.
99 zł

OBRAZEK DRZEWKA

POŚCIEL ROSE
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KLASYCZNA I ELEGANCKA 
MAGNOLIA
To bardzo funkcjonalna kolekcja do 
pokojów niemowlęcych i dziecięcych. 
Zaprojektowana została tak, aby meble 
rosły razem z dzieckiem. Różnorodność 
brył pozwala urządzić pokój niemowla-
ka z łóżeczkiem i komodą z przewija-
kiem, a także pokój dla kilkulatka,
w którym sprawdzi się tapczan zamiast 
łóżeczka. Krawędzie mebli są zaokrą-
glone, bezpieczne w użytkowaniu 
nawet przez najmłodsze dzieci.



Wymarzony fotel do pokoju dzie-
cięcego, dobrze sprawdzi się także 
jako wygodne miejsce do karmienia 
maluszka. 
od 1090 zł

Humorek jest idealnym kompanem 
do podróży po świecie kształtów
i tekstur. Może być poduszką kiedy 
wypełnisz go bezpiecznym pierzem, 
albo zabawką- grzechotką gdy wsy-
piesz do środka ziarna ryżu, fasolę 
czy kaszę. 
89 zł

FOTEL GABBA

JAKI MAMY DZIŚ
HUMOREK?

Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa
sukcesu! Sprawdź nasze inspiracje:

KOLORY DO WNĘTRZ

NCS S 1015-R60B

NCS S 2005-Y40R

NCS S 1015-R10B

KOLEKCJA MAGNOLIA

DODATKI MAGNOLIA

JESZCZE WIĘCEJ INSPIRACJI ZNAJDZIESZ NA VOX.PL

TAPCZANIK 140 x 70
szer. 77 cm, gł. 148 cm, wys. 88,5 cm

999 zł

ŁÓŻECZKO 140 x 70
szer. 147 cm, gł. 76 cm, wys. 88,5 cm

999 zł

KOMODA
szer. 94 cm, gł. 52 cm, wys. 88 cm

1059 zł

PÓŁKA
szer. 90,5 cm, gł. 18 cm, wys. 24 cm

119 zł

SZAFA DWUDRZWIOWA
szer. 94 cm, gł. 54 cm, wys. 185 cm

1379 zł

REGAŁ SZEROKI
szer. 94 cm, gł. 42 cm,  wys. 185 cm

1099 zł

KOMODA
szer. 94 cm, gł. 52 cm, wys. 88 cm

1059 zł
PRZEWIJAK

szer. 94 cm, gł. 16,5 cm, wys. 9,5 cm
159 zł

OCHRANIACZ ROSE
99 zł

FIGURKA ŻYRAFA
49 zł

PRZEŚCIERADŁO ROSE
49 zł

BUDZIK ZACO
29 zł

LAMPA STOŁOWA EMO
59 zł
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Klasyczne wzornictwo plus praktyczne
rozwiązania, to sprawdzone połączenie do
pokoju zarówno chłopca, jak i dziewczynki. 

OAKLAND

Mięciutka, bawełniana pościel w kolo-
rze pudrowej szarości, wykończona 
żółtą lamówką.              
99 zł

Zestaw drewnianych puzzli, z których 
Twoje dziecko wyczaruje ulubione 
zwierzątko.
11,90 zł za sztukę

Lampki Huhu zabiorą Twoje dziec-
ko w magiczny świat. Towarzyszyć 
będą wszystkim historyjkom czy-
tanym na dobranoc, przepędzą złe 
sny, a rzucany przez nie cień pozwoli 
rozwinąć wyobraźnię.
149 zł

POŚCIEL GREY

FIGURKI - PUZZLE
NIEDŹWIEDŹ I LAMA

LAMPKA HUHU ZAJĄC
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CIEPŁA KOLORYSTYKA DĘBU  
SPRAWIA, ŻE POKÓJ STAJE SIĘ 
PRZYTULNY I KLIMATYCZNY
Charakterystycznym elementem kolekcji są wy-
godne uchwyty relingowe. Solidne meble ułatwiają 
utrzymanie porządku i dostęp do stosów dziecię-
cych ubranek, ulubionych zabawek oraz wielu innych 
potrzebnych rzeczy, których ciągle przybywa. Na 
uwagę zasługuje przewijak, który po zdjęciu z komo-
dy może stać się nadstawką szafy.



VOX TWORZY TAKŻE...
...ściany KERRADECO.
Loft Concrete 135
159 zł m2 

WIĘCEJ NA VOX.PL

Wykonane z organicznej bawełny, 
dostępne w trzech kolorach: poma-
rańczowym, miętowym i neutralnej 
szarości. Produkty oznaczone certy-
fikatem GOTS.
kocyk: 109 zł 
poszewka na poduszkę: 59 zł

PODUSZKA I KOCYK GREY

Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa
sukcesu! Sprawdź nasze inspiracje:

KOLORY DO WNĘTRZ

NCS S 1030-R90B

NCS S 2030-Y30R

NCS S 1502-B

KOLEKCJA OAKLAND

DODATKI OAKLAND

JESZCZE WIĘCEJ INSPIRACJI ZNAJDZIESZ NA VOX.PL

KOMODA
szer. 93 cm, gł. 57,5 cm, wys. 87 cm

759 zł

KOMODA
szer. 93 cm, gł. 57,5 cm, wys. 87 cm

759 zł
PRZEWIJAK

szer. 93 cm, gł. 60 cm, wys. 11 cm
199 zł

ŁÓŻECZKO 140 x 70
szer. 78 cm, gł. 150,5 cm, wys. 84 cm

899 zł

PÓŁKA
szer. 70 cm, gł. 12 cm, wys. 20 cm

89 zł

SZAFA DWUDRZWIOWA
szer. 93 cm, gł. 57,5 cm,  wys. 180 cm

999 zł

TAPCZANIK 140 x 70
szer. 78 cm, gł. 150,5 cm, wys. 58,5 cm

899 zł

ORGANIZER MINT
99 zł

LAMPKA HAPPY LIGHTS
129 zł

PRZEŚCIERADŁO MINT
49 zł

FIGURKA MAŁA BUDYNKI
59 zł

FIGURKA LOVE
89 zł
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Lubisz styl skandynawski za jego elegancką 
prostotę i praktyczne rozwiązania? Spodo-

ba ci się kolekcja HOMETOWN. Minimali-
styczna biel sprawia, że wnętrze wydaje 
się przestronne i uporządkowane. Wzrok 

przyciągają nasycone kolory użyte tu
jako akcent. 

HOMETOWN

Mięciutki, bawełniany pokrowiec
w żółtym kolorze, wykończony nie-
bieską lamówką. 
29 zł

Lampka posiada oryginalny dziani-
nowy abażur, który nawet w dzień 
doda blasku. 
169 zł

POKROWIEC NA
PRZEWIJAK GREY

LAMPA KOMODOWA
ESTER
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CZY ZAKUPILIŚCIE JUŻ WYPRAWKĘ
DLA WASZEGO MALUSZKA?
Wszystko wydaje się niezbędne. Pytanie tylko, jak najlepiej uporząd-
kować niezliczone dziecięce drobiazgi. My znaleźliśmy na to sposób! 
Prawie wszystko zmieści się w świetnie zorganizowanej szafie: mamy 
do dyspozycji półki, wieszaki oraz dodatkową szufladę np. na skar-
petki Twojego maluszka. To, co potrzebujesz zawsze mieć pod ręką 
poukładasz w pojemnej komodzie, a akcesoria kosmetyczne znajdą 
swoje miejsce na wiszącej półce, którą warto umieścić nad komodą. 



Grafika  zaprojektowana przez Annę 
Duszę specjalnie dla VOX.
39 zł

OBRAZEK KOTEK

VOX TWORZY TAKŻE...
....doskonałe podłogi do pokoi dziecięcych. 
PODŁOGA DĄB CONCORD SKANDYNAWSKI
42,9 zł m2

WIĘCEJ NA VOX.PL

Wymarzony fotel do pokoju dzie-
cięcego, dobrze sprawdzi się także 
jako wygodne miejsce do karmienia 
maluszka. 
od 990 zł

FOTEL ONDO

Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa
sukcesu! Sprawdź nasze inspiracje:

KOLORY DO WNĘTRZ

NCS S 2002-R50B

NCS S 2020-B30G

NCS S 1030-G90Y

TAPCZANIK 140 x 70
szer. 75 cm, gł. 147,5 cm,  wys. 53 cm

999 zł

PÓŁKA
szer. 90 cm, gł. 27 cm, wys. 33 cm

159 zł

KOMODA
szer. 90 cm, gł. 53 cm, wys. 85 cm

819 zł
PRZEWIJAK

szer. 90 cm, gł. 75 cm, wys. 13 cm
129 zł

KOMODA
szer. 90 cm, gł. 53 cm, wys. 85 cm

819 zł

ŁÓŻECZKO 140 x 70
szer. 75 cm, gł. 147,5 cm,  wys. 96 cm

999 zł

KOLEKCJA HOMETOWN

DODATKI HOMETOWN

JESZCZE WIĘCEJ INSPIRACJI ZNAJDZIESZ NA VOX.PL

SZAFA DWUDRZWIOWA
szer. 90 cm, gł. 53 cm,  wys. 185 cm

od 1099 zł

LAMPA PODŁOGOWA ESTER
299 zł

OBRAZEK DRZEWKO
39 zł

KOSZ BIN
22 zł

KOCYK MINT
109 zł

POSZEWKA MINT
59 zł

92 93



W przyjaznym otoczeniu łatwo o dobry sen. 
Inspirowana naturą kolekcja łączy proste

symetryczne bryły z łagodnymi zaokrągle-
niami. Stonowane kolory są dobrym tłem 

dla zabawy i wesołych akcesoriów. 

REGLISSE
Nowoczesny kształt budzika i jego 
biały kolor sprawia, że pasuje do 
każdego wnętrza. 
29 zł

Tekstylny kosz z uchwytami świet-
nie sprawdzi się jako pojemnik na 
zabawki.
74 zł

BUDZIK ZACO

KOSZ ZOLA
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INSPIRUJE NAS NATURA
Połączyliśmy proste symetryczne bryły z lekkimi półokrągłymi liniami. Tu 
królują delikatne zestawienia barwne: naturalny klon i odcienie beżu. Ja-
sne, stonowane barwy dają możliwość swobodnego dodawania kolorowych 
dekoracji. Reglisse rośnie razem z dzieckiem, dlatego łóżeczko ma obniżaną 
podłogę dostosowaną do rozwoju dziecka. Gdy maluch z niego  wyrośnie - nie 
martw się, w prosty sposób przekształcisz łóżeczko w tapczanik.



Smukła lampa o okrągłej podstawie, 
z abażurem w kolorze taupe, nada 
wnętrzu przytulnego charakteru.
299 zł

LAMPA PODŁOGOWA 
RULLO

Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa
sukcesu! Sprawdź nasze inspiracje:

KOLORY DO WNĘTRZ

NCS S 1510-R20B

NCS S 3010-R60B

NCS S 1015-R60B

KOLEKCJA REGLISSE

DODATKI REGLISSE

JESZCZE WIĘCEJ INSPIRACJI ZNAJDZIESZ NA VOX.PL

ŁÓŻECZKO 140 x 70
szer. 148 cm, gł. 76 cm, wys. 86 cm

549 zł

ŁÓŻECZKO 140 x 70
szer. 148 cm, gł. 76 cm, wys. 61 cm

549 zł

PÓŁKA
szer. 90 cm, gł. 17 cm, wys. 19 cm

89 zł

SZAFA DWUDRZWIOWA
szer. 90 cm, gł. 56 cm, wys. 175 cm

799 zł

KOMODA
szer. 90 cm, gł. 56 cm, wys. 90 cm

599 zł
PRZEWIJAK

szer. 90 cm, gł. 17 cm, wys. 19 cm
45 zł

LAMPKA HUHU SOWA
149 zł

OBRAZEK PIESEK
39 zł

RAMKA CIRI
17 zł

ORGANIZER GREY
99 zł

POKROWIEC NA PRZEWIJAK GREY
29 zł
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Oszczędne geometryczne bryły dobrze 
zagrają w towarzystwie wyrazistych akce-

soriów, to wybór dla rodziców ceniących 
oryginalne wzornictwo i minimalizm formy.

MODERN

Ciepłe światło lampek happy lights 
wprowadzi do wnętrza wyjątkowy 
nastrój.
129 zł 

LAMPKI HAPPY LIGHTS

Brązowy lisek rozweseli każde wnę-
trze i nada mu przytulny klimat.
59 zł

DEKORACJA FOX
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MODERN TO NIE TYLKO ORYGINALNE
WZORNICTWO, ALE TAKŻE POJEMNOŚĆ
I FUNKCJONALNOŚĆ MEBLI
Kolekcja przeznaczona dla nowoczesnych rodziców, którzy 
chcą przenieść „dorosły” klimat także do pokoju swoich dzieci. 
Cechą charakterystyczną jest brak klasycznych uchwytów 
– szafa i komoda otwierają się przez lekkie naciśnięcie drzwi. 
Meble wyróżnia oryginalne wzornictwo, minimalizm i geo-
metra brył. W inspirowanych włoskim designem meblach 
uwagę zwracają charakterystyczne intarsje w kontrastowym 
kolorze na frontach mebli. 



VOX TWORZY TAKŻE...
...meble Modern dla dorosłych.
ARANŻACJA POKOJU NASTOLATKA

WIĘCEJ NA VOX.PL

Stylowa lampa z abażurem w kolorze 
taupe.
169 zł

LAMPA KOMODOWA FADO

Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa
sukcesu! Sprawdź nasze inspiracje:

KOLORY DO WNĘTRZ

NCS S 1060-R20B

NCS S 0804-G90Y

NCS S 1005-Y50R

MEBLE W KOLEKCJI MODERN

DODATKI MODERN

JESZCZE WIĘCEJ INSPIRACJI ZNAJDZIESZ NA VOX.PL

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

689 zł

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

689 zł
PRZEWIJAK

szer. 101,5 cm, gł. 21 cm, wys. 7 cm
155 zł

ŁÓŻECZKO 140 x 70
szer. 79 cm, gł. 150 cm, wys. 83 cm

749 zł

TAPCZANIK 140 x 70
szer. 79 cm, gł. 150 cm wys. 40 cm

749 zł

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

259 zł

SZAFA DWUDRZWIOWA
szer. 101,5 cm, gł. 53 cm, wys. 185 cm

899 zł

POŚCIEL ROSE
99 zł

HUMOREK, SENSORYCZNA PRZYTULANKA
89 zł

PRZEŚCIERADŁO ROSE
49 zł

OBRAZEK LISEK
39 zł

FIGURKA TV
89 zł
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