TROLL NURSERY
Meble dziecięce

przód okładki
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UTRZYMANY W TYPOWO
SKANDYNAWSKIEJ STYLISTYCE
NOWY ZESTAW PROPONOWANY
JEST W BIAŁYM MACIE Z
CHARAKTERYSTYCZNYMI
NOGAMI W NATURALNYM
DREWNIE

01.

Scandy

Scandy

Kolor ystyka:

white

ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE
materiał: brzoza, (wypełnienia krótkich boków MDF)
wym. podstawy materaca: 120 x 60 cm
wym. łóżeczka: L 1310 x W 656 x H 880 mm

Płaskie szczebelki, dwa zabudowane boki.
Regulowana, 3 stopniowa wysokość podstawy materaca.
Opcja: wymienny bok (toddler rail) umożliwiający
starszemu dziecku swobodne wchodzenie do łóżeczka
i wychodzenie z niego.

ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE
materiał: brzoza, (wypełnienia krótkich boków MDF)
wym. podstawy materaca: 140 x 70 cm
wym. łóżeczka: L 1510 x W 756 x H 880 mm

Płaskie szczebelki, dwa zabudowane boki.
Regulowana, 2 stopniowa wysokość podstawy materaca.
Tapczanik dla starszego dziecka (w standardzie).
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Możliwość montażu przewijaka
z lewej lub prawej strony
(łatwy demontaż).
Trzy pojemne szuflady na cichych,
niewidocznych z zewnątrz
prowadnicach z samodomykaczami.

KOMODA Z PRZEWIJAKIEM
materiał: brzoza, MDF
wym. komody: H 900 x W 930 x D 548 mm
wym. przewijaka: W 753 x D 552 mm

SZAFA
materiał: brzoza, MDF
wym. szafy: H 1728 x W 930 x D 584 mm

Zawiasy ze spowalniaczami.
Szuflada na cichych, niewidocznych
z zewnątrz prowadnicach
z samodomykaczami.
Dwie długie półki, jeden długi
drążek na ubrania.
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NOWOCZESNA, LEKKA I DELIKATNIE
ZAOKRĄGLONA. BRYŁA NOWEGO
ZESTAWU DZIECIĘCEGO LUKAS.

02.

Lukas

Lukas

Kolor ystyka:

white

ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE
materiał: brzoza, (wypełnienia krótkich boków MDF)
wym. podstawy materaca: 120 x 60 cm
wym. łóżeczka: L 1256 x W 687 x H 925 mm

Okrągłe szczebelki, dwa zabudowane boki.
Regulowana, 3 stopniowa wysokość podstawy materaca.
Opcja: wymienny bok (toddler rail) umożliwiający
starszemu dziecku swobodne wchodzenie do łóżeczka
i wychodzenie z niego.
Łatwy demontaż jednego długiego boku łóżeczka.
Otwory umożliwiające montaż kółek.

PRZEWIJAK
materiał: brzoza, MDF
wym. przewijaka: L 560 x W 720 x H 970 mm
wym. pow. do przewijania: W 700 x H 500 mm
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Możliwość montażu przewijaka
z lewej lub prawej strony
(łatwy demontaż).
Trzy pojemne szuflady na cichych,
niewidocznych z zewnątrz
prowadnicach z samodomykaczami.

KOMODA Z PRZEWIJAKIEM
materiał: brzoza, MDF
wym. komody: H 914 x W 1050 x D 540 mm
wym. przewijaka: W 760 x D 552 mm

SZAFA
materiał: brzoza, MDF
wym. szafy: H 1900 x W 966 x D 560 mm

Dwie szuflady ukryte
za jednym dużym frontem.
Dwie długie półki, jeden długi
drążek na ubrania.
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PROSTA FORMA I PONADCZASOWY
DESIGN. KOLEKCJA LOFT IDEALNIE
WYPEŁNI PRZESTRZEŃ ZARÓWNO
W POKOJU DZIECIĘCYM JAK
I MŁODZIEŻOWYM.

03.

Loft

Loft

Kolor ystyka:

white

ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE
materiał: brzoza
wym. podstawy materaca: 120 x 60 cm
wym. łóżeczka: L 1256 x W665 x H880 mm

Płaskie szczebelki dookoła łóżeczka
Regulowana, 3 stopniowa wysokość podstawy materaca.
Otwory umożliwiające montaż kółek.
Opcja: wymienny bok (toddler rail) umożliwiający
starszemu dziecku swobodne wchodzenie do łóżeczka
i wychodzenie z niego.

SKRZYNIA
materiał: brzoza, MDF
wym. skrzyni: W 760 x D 470 x H 458 mm

PRZEWIJAK
materiał: brzoza, MDF
wym. przewijaka: W 606 x D 780 x H 923 mm
wym. pow. do przewijania: L 1510 x W 756 x H 880 mm

REGAŁ OSCAR
materiał: brzoza, MDF
wym. regału: W 780 x D400 x H 1918 mm
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Możliwość montażu przewijaka
z lewej lub prawej strony
(łatwy demontaż).
Trzy pojemne szuflady na cichych,
niewidocznych z zewnątrz
prowadnicach z samodomykaczami.

KOMODA Z PRZEWIJAKIEM
materiał: brzoza, MDF
wym. komody: H 900 x W 930 x D 548 mm
wym. przewijaka: W 753 x D 552 mm

SZAFA
materiał: brzoza, MDF
wym. szafy: H 1728 x W 930 x D 584 mm

Podział wnętrza 50x50. Trzy krótkie półki,
dwa krótkie drążki na ubrania.
Szuflada na cichych, niewidocznych z zewnątrz
prowadnicach z samodomykaczami.
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POŁĄCZENIE JAKOŚCI,
FUNKCJONALNOŚCI,
PONADCZASOWEGO
WZORNICTWA, KTÓREGO
WYRÓŻNIKIEM SĄ DELIKATNIE
ZAOKRĄGLONE LINIE CZYNIĄ
Z ZESTAWU SUN NASZ
SZTANDAROWY I ROZPOZNAWALNY
NA CAŁYM ŚWIECIE PRODUKT.

04.

Sun

Sun

Kolor ystyka:

white

ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE
materiał: brzoza
wym. podstawy materaca: 120 x 60 cm
wym. łóżeczka: L 1256 x W 661 x H 850 mm

Okrągłe szczebelki, jeden zabudowany bok.
Regulowana, 3 stopniowa wysokość podstawy materaca.
Opcja: wymienny bok (toddler rail) umożliwiający
starszemu dziecku swobodne wchodzenie do łóżeczka
i wychodzenie z niego.

ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE
materiał: brzoza
wym. podstawy materaca: 140 x 70 cm
wym. łóżeczka: L 1456 x W 716 x H 850 mm

Okrągłe szczebelki, dwa zabudowane boki.
Regulowana, 3 stopniowa wysokość podstawy materaca.
Tapczanik dla starszego dziecka (w standardzie).
Opcja: wymienny bok (toddler rail) umożliwiający
starszemu dziecku swobodne wchodzenie do łóżeczka
i wychodzenie z niego.
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Możliwość montażu przewijaka
z lewej lub prawej strony
(łatwy demontaż).
Trzy pojemne szuflady na cichych,
niewidocznych z zewnątrz
prowadnicach z samodomykaczami.

KOMODA Z PRZEWIJAKIEM
materiał: brzoza, MDF
wym. komody: H 914 x W 1050 x D 530 mm
wym. przewijaka: W 552 x D 760 mm

PÓŁKA
materiał: brzoza
wym. półki: W 600 x D 250 x H 356 mm

SZAFA
materiał: brzoza, MDF
wym. szafy: H 1900 x W 1038 x D 510 mm

Zawiasy ze spowalniaczami.
Szuflada na cichych, niewidocznych
z zewnątrz prowadnicach z samodomykaczami.
Podział wnętrza 50x50.
Trzy krótkie półki, dwa krótkie drążki na ubrania.
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FLAGOWY ZESTAW
W NATURALNEJ ODSŁONIE.
POŁĄCZENIE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
DREWNA I SKANDYNAWSKIEGO
MINIMALIZMU. SUN NATURAL.
KLASYKA DLA KONESERÓW.

05.

Sun

Sun

Kolor ystyka:

natural

ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE
materiał: brzoza
wym. podstawy materaca: 120 x 60 cm
wym. łóżeczka: L 1256 x W 661 x H 850 mm

Okrągłe szczebelki, jeden zabudowany bok.
Regulowana, 3 stopniowa wysokość podstawy materaca.
Opcja: wymienny bok (toddler rail) umożliwiający
starszemu dziecku swobodne wchodzenie do łóżeczka
i wychodzenie z niego.

ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE
materiał: brzoza
wym. podstawy materaca: 140 x 70 cm
wym. łóżeczka: L 1456 x W 716 x H 850 mm

Okrągłe szczebelki, dwa zabudowane boki.
Regulowana, 3 stopniowa wysokość podstawy materaca.
Tapczanik dla starszego dziecka (w standardzie).
Opcja: wymienny bok (toddler rail) umożliwiający
starszemu dziecku swobodne wchodzenie do łóżeczka
i wychodzenie z niego.
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Możliwość montażu przewijaka
z lewej lub prawej strony
(łatwy demontaż).
Trzy pojemne szuflady na
teleskopowych prowadnicach
zapewniających pełen wysuw szuflady.

KOMODA Z PRZEWIJAKIEM
materiał: brzoza
wym. komody: H 914 x W 1050 x D 530 mm
wym. przewijaka: W 552 x D 760 mm

PÓŁKA
materiał: brzoza
wym. półki: W 600 x D 250 x H 356 mm

SZAFA
materiał: brzoza
wym. szafy: H 1900 x W 1038 x D 510 mm

Zawiasy ze spowalniaczami.
Szuflada na teleskopowych prowadnicach
zapewniających pełen wysuw szuflady.
Podział wnętrza 50/50.
Trzy krótkie półki, dwa krótkie drążki na ubrania.
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Kolor ystyka:

REGULOWANA WYSOKOŚĆ ORAZ OPUSZCZANA CZĘŚĆ
BOCZNA SPRAWIAJĄ, ŻE ŁÓŻECZKO DOSTAWNE TWORZY
SPÓJNĄ POWIERZCHNIĘ Z ŁÓŻKIEM RODZICÓW. DZIĘKI
TEMU DZIECKO MOŻE SPAĆ W SWOIM ŁÓŻECZKU,
BĘDĄC JEDNOCZEŚNIE BLISKO MAMY. ZAPEWNIA TO
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA, SPOKOJNY SEN, UŁATWIA
NOCNE KARMIENIE I ELIMINUJE KONIECZNOŚĆ
CZĘSTEGO WSTAWANIA.
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natural

white

walnut

ŁÓŻECZKO DOSTAWNE
materiał: brzoza
wym. podstawy materaca: 89,5 x 38,5 cm
wym. łóżeczka: L 1018 x W 491 x H 878 mm

Łóżeczko posiada:
płaskie szczebelki dokoła łóżeczka
kółka z mechanizmem blokującym
bezpieczne mocowanie do łóżka rodziców
regulację wysokości (do poziomu łóżka rodziców)
opuszczany bok
funkcję siedziska dla starszego dziecka

do łóżeczka można dokupić:
materac Troll 89,5 x 38,5 cm
zestaw: prześcieradło z gumką + ochraniacz

Bedside Crib
23

Pierwsze w Europie

Kolor ystyka:

natural

drewniane łóżeczko/kołyska
spełniające rygorystyczne
Normy Bezpieczeństwa.

Nakładki silikonowe (gryzaki)

ZAAWANSOWANY, BEZPIECZNY SYSTEM RUCHU
POZIOMEGO („GLIDING”) WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ
TRADYCYJNEGO KOŁYSANIA („SWINGING”)
W JEDNYM ŁÓŻECZKU.

ŁÓŻECZKO / KOŁYSKA
materiał: brzoza
wym. podstawy materaca: 120 x 60 cm
wym. łóżeczka: L 1256 x W 687 x H 1083 mm

Do łóżeczka można dokupić:
materac Troll 120 x 60
przewijak Nicole nakładany na łóżeczko
toddler rail - wymienny, dłuższy bok łóżeczka umożliwiający
starszemu dziecku swobodne wchodzenie do łóżeczka
i wychodzenie z niego.

Lite drewno brzozowe
3 wysokości regulacji podstawy materaca

Bezpieczny i łatwy w obsłudze system blokady
Pojemna szuflada na teleskopowych prowadnicach

21
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white

Kołysanie poziome

Blokada tradycyjnej kołyski

Tradycyjne kołysanie

De Luxe Glider Cot
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ECO Panel

ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE
materiał: brzoza (wypełnienie krótkiego boku MDF)
wym. podstawy materaca: 120 x 60 cm
wym. łóżeczka: L 1240 x W 647 x H 850 mm

Łóżeczko posiada:
płaskie szczebelki, jeden zabudowany bok,
regulowaną, 3-stopniową wysokość materaca

Dodatkowe opcje:
wymienny bok, szuflada (k. biały), kółka
przewijak Nicole
26
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Kolor ystyka:

natural

white

Kolor ystyka:

natural

white

Nicole

z wyjmowanymi szczebelkami

ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE
materiał: brzoza
wym. podstawy materaca: 120 x 60 cm
wym. łóżeczka: L 1256 x W 693 x H 975 mm

Łóżeczko posiada:
płaskie szczebelki, z których trzy są wyjmowane,
regulowaną, 3-stopniowa wysokość podstawy materaca,
teething rails – bezpieczne dla dziecka osłonki górnej krawędzi łóżeczka.

Dodatkowe opcje:
wymienny bok, szuflada (k. biały), kółka, przewijak Nicole
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Nicole

z opuszczanym bokiem

ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE
materiał: brzoza
wym. podstawy materaca: 120 x 60 cm
wym. łóżeczka: L 1240 x W 647 x H 850 mm

Łóżeczko posiada:
płaskie szczebelki dookoła łóżeczka,
drop side – opuszczany jeden dłuższy bok łóżeczka,
regulowaną, 3-stopniową wysokość podstawy materaca,
teething rails – bezpieczne dla dziecka osłonki górnej krawędzi łóżeczka.

Dodatkowe opcje:
28
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szuflada (k. biały), kółka, przewijak Nicole

Kolor ystyka:

natural

white

Kolor ystyka:

natural

Romantica

white

z opuszczanym bokiem

ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE
materiał: brzoza
wym. podstawy materaca: 120 x 60 cm
wym. łóżeczka: L 1346 x W 661 x H 943 mm

Łóżeczko posiada:

Dodatkowe opcje:

przewijak Nicole
płaskie szczebelki dookoła łóżeczka,
drop side – opuszczany jeden dłuższy bok łóżeczka,
regulowaną, 3-stopniową wysokość podstawy materaca,
teething rails – bezpieczne dla dziecka osłonki górnej krawędzi łóżeczka,
szufladę,
zestaw kółek z mechanizmem blokującym.
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Romantica

ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE
materiał: brzoza
wym. podstawy materaca: 140 x 70 cm
wym. łóżeczka: L 1560 x W 758 x H 943 mm

Łóżeczko posiada:
płaskie szczebelki dookoła łóżeczka,
regulowaną, 3-stopniową wysokość podstawy materaca,
teething rails – bezpieczne dla dziecka osłonki górnej krawędzi łóżeczka,
szufladę,
możliwość przerobienia na półtapcznik i tapczanik.
30
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Kolor ystyka:

white

Kolor ystyka:

natural

white

Viktor

łóżko, które rośnie wraz z dzieckiem.

ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE
materiał: brzoza, MDF
regulowana podstawa materaca: L 1060 - 1970 mm x W 740 mm
zewnętrzne wym. łóżeczka: L 1115 - 2011 mm x W 834 x H 890 mm

Łóżeczko posiada:
dwa zabudowane, wysokie krótkie boki,
regulowaną długość podstawy materaca.
DO ŁÓŻECZKA NALEŻY DOKUPIĆ ZESTAW TRZECH MATERACY
UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE ŻĄDANEJ DŁUGOŚCI ŁÓŻECZKA
31

Anna Glider

KOŁYSKA
materiał: brzoza
wym. podstawy materaca: 38,5 x 89,5 cm
wym. łóżeczka: L 946 x W 518 x H 812 mm

Kołyska posiada:
płaskie szczebelki dokoła kołyski,
bardzo bezpieczny mechanizm ruchu
poziomego z opcją jego blokowania.

Dodatkowe opcje:
kółka z mech. blokującym
32
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Kolor ystyka:

natural

white

walnut

Kolor ystyka:

natural

Nicole

white

przewijak

PRZEWIJAK NA ŁÓŻECZKO
materiał: brzoza (k. naturalny),
MDF, brzoza (k. biały)
wymiary: 74 x 55 cm

Bezpieczny i funkcjonalny
przewijak na łóżeczko do pielęgnacji
i przewijania niemowlęcia.
PASUJE DO WSZYSTKICH MODELI
ŁÓŻECZEK TROLL O ROZMIARACH
120X60. DO PRZEWIJAKA NALEŻY
DOKUPIĆ PRZEWIJAK MIĘKKI.

Szuflada

Kolor ystyka:

white

SZUFLADA NA KÓŁKACH
materiał: brzoza, MDF
wym. zewn. szuflady: L1188 x W660 x H172 mm (z kółkami)

Pojemna i praktyczna szuflada pod
łóżeczko ułatwi przechowywanie.
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Toddler rail

Kolor ystyka:

natural

Wymienny bok “toddler rail”
umożliwia dziecku swobodne
wchodzenie do łóżeczka
i wychodzenie z niego.
Eco toddler rail (k. biały, k. naturalny)
do łóżeczka Eco Panel 120x60
Scandy toddler rail (k. biały)
do łóżeczka Scandy 120x60
Lukas toddler rail (k. biały)
do łóżeczka Lukas 120x60
wymienny, otwarty długi
bok do łóżeczek dziecięcych

Sun toddler rail (k. biały, k. naturalny)
do łóżeczek Sun 120x60 i 140x70
Uniwersalny toddler rail (k. biały, naturalny)
do łóżeczek Loft, Nicole, De Lux

Materace Troll
MATERAC
wkład: FIBER BLOCK - włókna poliestrowe,
właściwości antybakteryjne i antyalergiczne,
zwiększona cyrkulacja powietrza, minimalizuje
efekt przegrzewania, wkład nadaje się do mycia.
wym. : 38x89x5 cm, 120x60x8 cm, 140x70x8 cm
pokrowiec: 100% BAWEŁNA (w modelu 120 i 140
powierzchnia pikowana z zamkiem)
można prać w temp. 60 st. C.

Materace Troll zapewnią zdrowy
i głęboki sen twojego dziecka.
34
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white

Dobry sen Twojego dziecka!

Otrzymujesz produkt bezpieczny
W Troll Nursery przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo Twojego dziecka.

Otrzymujesz produkt sprawdzony
i dobrze zabezpieczony

Meble dziecięce Troll Nursery spełniają europejskie, australijskie

W Troll Nursery bacznie obserwujemy i kontrolujemy wszystkie elementy

i amerykańskie normy bezpieczeństwa. Użyte farby będące na bazie

na każdym etapie produkcji. Od wyboru partii drewna, poprzez

wody są nietoksyczne i całkowicie bezpieczne.

suszenie aż po pakowanie i zabezpieczanie przed transportem. Nasze
kartony są odpowiednio wzmacniane minimalizując ryzyko uszkodzeń.

Otrzymujesz produkt solidnie wykonany
W Troll Nursery jesteśmy dumni oferując solidnie wykonane meble

Otrzymujesz produkt niepowtarzalny

dziecięce. Nasi najwięksi odbiorcy ze Skandynawii, ale też ze Stanów

W Troll Nursery stosujemy unikalne systemy i rozwiązania

Zjednoczonych, Australii czy Japonii doceniają naszą jakość.

w produktach dla najmłodszych. Jesteśmy pionierami i wyznaczmy
nowe trendy w meblarstwie dziecięcym.

Otrzymujesz produkt naturalny
W Troll Nursery do produkcji mebli dziecięcych używamy pochodzącego

Dbasz o środowisko

z północnych krajów Bałtyckich litego drewna brzozowego. Drewno

W Troll Nursery jesteśmy odpowiedzialni za środowisko. Posiadamy

jest starannie selekcjonowane i suszone. Struktura drewna brzozowego

własny system recyklingu. Do ogrzewania i osuszania używamy

nadaje naszym meblom niepowtarzalny charakter i zapach. Po otwarciu

własnych odpadów drzewnych oraz własnej produkcji brykietów,

kartonu nasz produkt nie wymaga wietrzenia.

które są wydajną i ekologiczną alternatywą dla paliw kopalnych.
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Over 1 million cots sold since 1994

Kolory występujące w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości.

Dystrybutor w Polsce - LuluBaby, ul. Grota Roweckiego 27 lok. 1, 10-693 Olsztyn,
T: +48 (89) 527 69 91, www.lulubaby.pl, e-mail: kontakt@lulubaby.pl

