
IRENE LIME

Dział Sprzedaży / Sales Department:
63-800 Gostyń, ul. Poznańska 162, Poland
tel. (+48) 65 572 38 11, 65 572 02 96, fax (+48) 65 572 01 86
e-mail: sprzedaz@klups.pl

Przedstawiona na zdjęciach kolorystyka i wzornictwo mogą 
nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Producent zastrzega 
sobie prawo wprowadzania zmian w wyrobach. Prezentowana 
oferta publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.
Colors and designs presented on the photos may slightly differ from 
reality. The manufacturer reserves the right to make changes in 
products. The presented offer is for information purposes only. 

Prawa autorskie do wszystkich projektów mebli 
posiada fi rma Klupś,artykułów pościelowych M. Klupś.
All rights reserved.

fukcja sofy
sofa functi on

funkcja tapczanika
converti ng into a bed

Łóżko młodzieżowe
z szufl adą
75 x 204 x 94 cm 
Teenage bed 
with under-cot drawer

converti ng into a bed

Łóżko AMELIA
140 x 70 cm
dwa wyjmowane szczeble
trzy poziomy regulacji wysokości leżyska
AMELIA Cot-bed
two removable rungs
three-level adjustable
mattress height

Komoda mini IRENE
z przewijakiem
81 (89) x 80 x 45 (73) cm
IRENE commode mini
with changing tray

Szafa 
dwudrzwiowa 
IRENE 
183 x 80 x 50 cm
wnętrze: 2 półki oraz 
1 drążek na ubrania 
IRENE wardrobe
inside: 2 shelves 
and 1 hanging rail

wnętrze: 2 półki oraz 

Szafa 
dwudrzwiowa 
IRENE
183 x 80 x 50 cm
wnętrze: 2 półki oraz 
1 drążek na ubrania
IRENE wardrobe
inside: 2 shelves 
and 1 hanging rail

Garderoba IRENE
183 x 138 x 90 cm
wnętrze:
lewa strona: 3 półki,
1 drążek na ubrania 
prawa strona: 4 półki
oświetlenie oraz lustro 
w zestawie 
IRENE wardrobe
inside: left side-3 shelves 
and 1 hanging rail, 
right side - 4 shelves
with standard lighting 
and mirror

Garderoba IRENE
183 x 138 x 90 cm
wnętrze:
lewa strona: 3 półki,
1 drążek na ubrania 
prawa strona: 4 półki
oświetlenie oraz lustro 
w zestawie 
IRENE wardrobe
inside: left side-3 shelves 
and 1 hanging rail, 
right side - 4 shelves
with standard lighting 
and mirror

Szafa dwudrzwiowa 
IRENE 
183 x 80 x 50 cm
wnętrze: 2 półki oraz 
1 drążek na ubrania 
IRENE wardrobe
inside: 2 shelves 
and 1 hanging rail

Regał IRENE
183 x 40 x 50 cm
wnętrze: 2 półki 
IRENE shelving unit
inside: 2 shelves

Biurko z kontenerkiem 
IRENE
78 x 111 x 60 cm
kontenerek 66 x 41 x 50 cm
wnętrze: 1 półka
IRENE desk with container
inside: 1 shelf

Komoda maxi IRENE
110 x 80 x 41 cm
wnętrze: 3 półki
IRENE commode maxi
inside: 3 shelves

Półka wisząca IRENE
20 x 75 x 17 cm
IRENE shelf

Łóżko AMELIA
120 x 60 cm
dwa wyjmowane szczeble
trzy poziomy regulacji wysokości leżyska
AMELIA Cot  
two removable rungs
three-level adjustable mattress height

Komoda maxi IRENE
110 x 80 x 41 cm
wnętrze: 3 półki
IRENE commode maxi
inside: 3 shelves

Biurko z kontenerkiem 
IRENE
78 x 111 x 60 cm
kontenerek 66 x 41 x 50 cm
wnętrze: 1 półka
IRENE desk with container 
inside: 1 shelf

Łóżko IRENE
z szufl adą
75 x 204 x 94 cm 
IRENE Teenage bed 
with under-cot drawer

Regał IRENE
183 x 40 x 50 cm
wnętrze: 2 półki 
IRENE shelving unit
inside: 2 shelves

Półka wisząca IRENE
20 x 75 x 17 cm
IRENE shelf

Łóżko IRENE
z pojemnikiem na pościel
140 x 70 cm
dwa wyjmowane szczeble
trzy poziomy regulacji wysokości leżyska
IRENE Cot with under-cot drawer 
two removable rungs
three-level adjustable mattress height

Komoda mini IRENE 
z przewijakiem
81 (89) x 80 x 45 (73) cm
IRENE commode mini
with changing tray

funkcja tapczanika
converting into a bed

MEBLE

www.klups.pl

dla dzieci
Children’s furniture

IRENE CLASSIC



PŁYTA EKO PŁYTA EKOPŁYTA EKO
ECO BOARD ECO BOARDECO BOARD SAFARI DE LUXE SAFARIDALIA

140 x 70 cm 
opcja: z pojemnikiem na pościel 
2 wyjmowane szczeble
3 poziomy regulacji wysokości leżyska
SAFARI DE LUXE cot-bed 
with under-cot drawer
2 removable rungs
three-level adjustable mattress height

120 x 60 cm 
opcja: z pojemnikiem 
na pościel
2 wyjmowane szczeble
3 poziomy regulacji 
wysokości leżyska
SAFARI DE LUXE cot, 
with under-cot drawer
2 removable rungs
three-level adjustable 
mattress height Łóżko 

SAFARI DE LUXE 

Łóżko
SAFARI DE LUXE 

186 x 83 x 51 cm
wnętrze: 3 półki, 
1 drążek na ubranka
SAFARI DE LUXE wardrobe 
inside: 3 shelves, 1 hanging rail

183 x 120 x 50 cm
wnętrze: 4 półki, 
2 drążki na ubrania
DALIA wardrobe 
inside: 4 shelves, 
2 hanging rails

Szafa 
SAFARI DE LUXE  

Szafa 3-segmentowa
DALIA  

186 x 43 x 50 сm
SAFARI DE LUXE 
shelving unit

183 x 42 x 50 сm
DALIA
shelving unit

Regał 
SAFARI DE LUXE  

Regał DALIA  

85 (93) x 87 x 48 (73) cm
SAFARI DE LUXE 
chest of drawers
with changing tray

Komoda z przewijakiem 
SAFARI DE LUXE  
Komoda z przewijakiem

120 x 60 cm 
opcja: z pojemnikiem 
na pościel
2 wyjmowane szczeble
3 poziomy regulacji 
wysokości leżyska

Łóżko
SAFARI DE LUXE 

opcja: z pojemnikiem 

2 wyjmowane szczeble

with under-cot drawer

inside: 3 shelves, 1 hanging rail

186 x 43 x 50 сm
SAFARI DE LUXE 
shelving unit

Regał
SAFARI DE LUXE  

ŻYRAFKA
BIAŁA

120 x 60 cm
opcja: z pojemnikiem na pościel 
2 wyjmowane szczeble
3 poziomy regulacji wysokości 
leżyska
SAFARI GIRAFFE WHITE cot
with under-cot drawer
2 removable rungs
three-level adjustable mattress height

Łóżko SAFARI 
ŻYRAFKA BIAŁA

49 x 41 x 30 cm
SAFARI GIRAFFE WHITE
toy box

Pojemnik na zabawki
SAFARI ŻYRAFKA BIAŁA

17 x 67 x 14 cm
SAFARI GIRAFFE WHITE 
shelf

20 x 75 x 17 cm
DALIA 
shelf

17 X 67 X 14 cm
SAFARI DE LUXE
shelf

Półka SAFARI 
ŻYRAFKA BIAŁA

Półka DALIA

Półka 
SAFARI DE LUXE

85 (93) x 87 x 48 (73) cm
SAFARI GIRAFFE WHITE
chest of drawers
with changing tray

81 (89) x 80 x 45 (74) cm
DALIA
chest of drawers
with changing tray

Komoda z przewijakiem
SAFARI ŻYRAFKA BIAŁA

Komoda z przewijakiem
DALIA

186 x 43 x 50 сm
SAFARI 
GIRAFFE WHITE
shelving unit

Regał SAFARI 
ŻYRAFKA BIAŁA
186 x 43 x 50 сm
SAFARI 
GIRAFFE WHITE
shelving unit

Regał
ŻYRAFKA BIAŁA

186 x 83 x 51 cm
wnętrze: 3 półki, 1 drążek 
na ubranka
SAFARI GIRAFFE WHITE wardrobe
inside: 3 shelves, 1 hanging rail

Szafa SAFARI 
ŻYRAFKA BIAŁA

42 x 84 x 42 сm
DALIA 
toy box

Skrzynia DALIA  

120 x 60 cm 
2 wyjmowane szczeble
3 poziomy regulacji 
wysokości leżyska
DALIA cot, 
with under-cot drawer 
2 removable rungs
three-level adjustable 
mattress height

Łóżko DALIA
z pojemnikiem na pościel

183 x 80 x 50 сm
wnętrze: 2 półki
2 drążki na ubrania
DALIA wardrobe
inside: 2 shelves,
2 hanging rails 

Szafa 2-segmentowa 
DALIA  

funkcja tapczanika
converting into a bed

funkcja tapczanika
converting into a bed

140 x 70 cm 
2 wyjmowane szczeble
3 poziomy regulacji wysokości 
leżyska
DALIA cot-bed 
with under-cot drawer 
2 removable rungs
three-level adjustable 
mattress height

Łóżko DALIA
z pojemnikiem na pościel 

49 x 41 x 30 cm
SAFARI DE LUXE 
toy box

Pojemnik na zabawki
SAFARI DE LUXE  


