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Pokój hotelowy 

to miejsce, które na krótki czas ma zastąpić domowe zacisze, dlatego 
też przywiązujemy dużą wagę do jego standardu. 
Zestaw mebli Marbella to produkt mający w sobie wszystkie zalety 
wygodnego i nowoczesnego wnętrza hotelowego. Wyróżnikiem 
tego zestawu jest dekoracyjna krawędź zastosowana na blatach 
oraz listwach wykończeniowych. Trwałe masywne blaty wykonane 
z MDF zostały pokryte laminatem odpornym na zarysowania oraz 
uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowym atutem jest możliwość 
lakierowania laminatu w kolorze mebli. Zestaw występuje 
w czterech kolorach wykończeń firmy EGGER.
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Komfortowe łóżko
Wygodne łóżko to gwarant wartościowego, zdrowego snu. 
Łóżka Marbella zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksimum komfortu.
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Wygodne materace
Nasze łóżka zapewniają wygodę dzięki zastosowaniu 
wysokojakościowych materacy. Łóżko kontynentalne 
wyposażyliśmy w materac dwustronny bonnelowy.  
Wszystkie rodzaje łóżek osadzone są na eleganckich, drewnianych 
stelażach zapewniających stabilność.  
Tylne nogi łóżek zakończone są samojezdnymi rolkami,  
dzięki czemu łóżka można łatwo przemieszczać.  
Przednie nogi posiadają estetyczne metalowe stopki.
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Szeroki panel chroniący ścianę
Panel, wykonany z płyty MDF, wykończony stylizowaną listwą, to estetyczne 
uzupełnienie wezgłowia łóżka. Posiada dwie funkcje: zabezpiecza ścianę oraz zapewnia 
przestrzeń do przeprowadzenia okablowania. Uzupełnieniem całości sypialni są 
pojemne szafki nocne, wyposażone w eleganckie klamki.
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Pojemna szafa
Pojemne szafy Marbella to połączenie wysokiej funkcjonalności z zadbaniem o każdy detal. 
Dzięki zastosowaniu specjalnych amortyzatorów zostało wyciszone zamykanie drzwi. 
Zawiasy i okucia szaf wykonane są przez renomowaną firmę Hafele. Fronty szaf zdobione 
są dekoracyjnymi, aluminiowymi klamkami. Szafy posiadają szeroki wieszak z metalowymi, 
trwałymi uchwytami oraz wygodny pojemny bagażnik. Całość dopełniają eleganckie, ozdobne 
wieńce.
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Toaletka o przestronnym blacie
Toaletka to nie tylko praktyczny element wyposażenia pokoju hotelowego, 
ale również jego ozdoba. Powierzchnia blatu toaletki pokryta została 
laminatem zapewniającym zwiększoną odporność  
na zarysowania i uszkodzenia. Konstrukcja mebla pozwała na montaż 
gniazdek elektrycznych bezpośrednio w panelu toaletki. Pojemna szafka 
przystosowana jest do montażu lodówki, dzięki czemu pokój hotelowy może 
mieć swój własny barek.



9meble hotelowe

Szeroki panel 
chroniący ścianę 

przed uszkodzeniami 
jednocześnie nadający 

wnętrzu ekskluzywny 
charakter.

Możliwość montażu 
gniazdek elektrycznych 

bezpośrednio  
w panelu.

Szerokie lustro 
zwieńczone 

dekoracyjną frezowaną 
listwą.

Toaletka o 
przestronnym 

blacie, pojemnych 
szufladach oraz szafce 

przystosowanej  
do montażu lodówki.

Powierzchnia blatu 
pokryta laminatem 

zapewniającym 
zwiększoną odporność  

na zarysowania i 
uszkodzenia.

Możliwość montażu 
gniazdek elektrycznych 

bezpośrednio  
w panelu toaletki.
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Wzornik wykończeń

mahoń wenge

orzech jabłoń
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