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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
wolnymi, wartościowymi ludźmi. Nasze meble i dodatki
zostały zaprojektowane tak, aby bezpiecznie i komfortowo
przywitać małego człowieka w Waszym domu.
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Droga Mamo,
Drogi Tato
Wiemy, jak ważny moment przed Wami i jesteśmy na niego
dobrze przygotowani. Wybierając VOX, zyskujecie pewność,
że wnętrze będzie dostosowane do Waszych potrzeb.
A wszystko dlatego, że najpierw wnikliwie je badamy,
aby następnie w procesie projektowym stworzyć piękne
i bezpieczne meble, które dodatkowo rosną razem
z dzieckiem. Wspieramy się wiedzą specjalistów:
pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów i położnych,
a także opinią samych rodziców. Cały ten sztab ludzi
buduje w nas przekonanie o wielowymiarowej wartości
naszych produktów i wzmaga apetyt na ciągły rozwój.
Dlatego idziemy o krok dalej i projektujemy dla Was
produkty takie jak drzwi, podłogi czy ściany dekoracyjne,
które są bezpieczne, wysokiej jakości i wspaniale współgrają z kolekcjami meblowymi. Dzięki temu w naszych
salonach możecie samodzielnie urządzić pokój dla dziecka
„od a do zet”, wraz z projektem w postaci wizualizacji.
Nie zapomnieliśmy też o detalach, które pozwalają stworzyć
ciepły i przytulny klimat we wnętrzu. Dlatego w VOX
znajdziecie również dekoracje do pokoju maleństwa:
lampki dające nastrojowe światło, mięciutką pościel
wyprodukowaną w Polsce z najlepszej jakości tkanin, ciepłe
kocyki z atestami, ramki na Wasze wspólne zdjęcia i wiele
innych, absolutnie potrzebnych do szczęścia drobiazgów.
Zapraszamy do salonów VOX w całej Polsce.
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KOLORY DO WNĘTRZ
Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa
sukcesu. Sprawdź nasze
inspiracje podane w systemie
porządku barw NCS:

TULI
Pokój Tuli to miejsce do samodzielnego odkrywania
świata przez dziecko, z przedmiotami dostosowanymi
do małych rączek i ciągle rozwijającej się motoryki.

NCS S 1015-R10B

NCS S 2005-Y40R

NCS S 1015-R60B

STOLIK I TABORET
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Wsuwając taboret pod stolik,
zaoszczędzisz miejsce
i uporządkujesz kącik zabaw
dziecka.

DZIELNIE SAM
TO ZROBIĘ
Pokój Tuli to miejsce przyjazne dziecku, jego potrzebom
i możliwościom. Regał wyposażony jest w otwarte półki,
dostosowane do wzrostu dziecka. Dzięki temu maluch
widzi zawartość regału i z łatwością może sięgnąć po
swoje zabawki i książki. Do półek dołączone są etykiety,
na których można narysować piktogramy ułatwiające
odkładanie zabawek i przyborów na swoje miejsce.
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WSZĘDZIE TAM, GDZIE TY
Dziecko chce Ci towarzyszyć wszędzie i we wszystkim,
co robisz — w gotowaniu, pracy, sprzątaniu. Przez naśladowanie dorosłych nabiera nowych umiejętności. Stoliki
i taborety Tuli mogą wędrować z Wami po całym domu
i ułatwiać wspólną zabawę. Nie musisz już wyposażać
salonu czy jadalni w dodatkowe meble dostosowane
do wzrostu dziecka. Wystarczy, że przeniesiesz Tuli tam,
gdzie aktualnie przebywacie.
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IDEALNE W MIEJSCACH
PRZYJAZNYCH DZIECIOM
Kolekcja Tuli zaprojektowana została również z myślą
o przestrzeniach publicznych. Może być alternatywą
dla tradycyjnych kącików kreatywnych w kawiarniach,
sklepach czy muzeach. Prosty nowoczesny design pasuje
do każdego wnętrza. Lekkie, poręczne meble szybko
rozstawisz i w łatwy sposób złożysz. Ustawiając taborety
i stoliki jeden na drugim zyskasz dodatkową przestrzeń
do przechowywania drobiazgów. Wsuwając taboret
pod stolik, zaoszczędzisz miejsce i uporządkujesz kącik
zabaw dziecka.
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Meble Tuli

Regał
s90/g42/w86,5 cm
399 zł

Stolik biało-różowy
s59,5/g50/w49 cm
149 zł

Stolik żółto-zielony
s59,5/g50/w49 cm
149 zł

2 SZTAPLOWANE
TABORETY
Ustawiając taborety lub stoliki
jeden na drugim zyskasz więcej
miejsca i szybko uporządkujesz
pokój dziecka.

Taboret żółto-różowy
s46/g25/w30,5 cm
109 zł

Taboret zielono-żółty
s46/g25/w30,5 cm
109 zł

Taboret biało-niebieski
s46/g25/w30,5 cm
109 zł

Taboret niebiesko-zielony
s46/g25/w30,5 cm
109 zł

DODATKI TULI
dywan
kropelka coral
Bawełniany dywan dostępny
w trzech kolorach: miętowym,
koralowym i szarym.

Dywan Kropelka Mint
149 zł

149 zł

Humorek Rose
89 zł

Kocyk Mint
109 zł

Obrazek Drzewka
39 zł

Urządź z nami pokój TULI

WNĘTRZA VOX
TO TAKŻE:
ściany Kerradeco odporne
na kreatywność dziecięcych
rączek. Ściana Kerradeco,
Cotton Mineral.

159 zł/m²

Listwa przypodłogowa Estilo
E401 biała
49,90 zł/szt

Drzwi Signa Premium 02
490 zł/szt

Podłoga winylowa Gerflor
Morena 0489
129 zł/m²
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Ściana Kerradeco
Cotton Mineral
159 zł/m²

POKROWIEC
NA PRZEWIJAK
Mięciutki, bawełniany
pokrowiec w żółtym kolorze,
wykończony niebieską
lamówką.

CONCEPT
Wiemy, jak urządzić wspólną przestrzeń dla Twoich
dzieci. Concept to pomysł na mądre i funkcjonalne
zaaranżowanie pokoju rodzeństwa.

29 zł

dywan kropelka
Grey
149 zł

OBRAZ PAN KOCUREK
Grafika z kolekcji Anna Dusza
dla VOX.
18

39 zł

DLA MAŁEGO
I JESZCZE MNIEJSZEGO
Dla mebli Concept wiek nie ma znaczenia. Urządzisz
nimi pokój dla dzieci na różnym etapie rozwoju. Dla tych
najmniejszych jest łóżeczko, komoda z przewijakiem
oraz regał do przechowywania najpotrzebniejszych
akcesoriów i środków do pielęgnacji. A dla starszego
rodzeństwa tapczanik i pojemna szafa. Każdy rodzic wie,
że czas pędzi jak szalony - zanim się obejrzysz, z małego
łóżeczka zrobisz sofę dla malucha, a z większego
(140x70) tapczanik dla kilkulatka.
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CZARY MARY
POKÓJ DLA PARY
Z meblami Concept zbudujesz wygodną przestrzeń dla
dwóch brzdąców. Każde dziecko może wybrać swój kolor
frontów i tym samym oznaczyć tylko swoje meble. Przy
długim biurku znajdzie się miejsce dla dwóch pracusiów
lub dla dziecka i rodzica.
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KOLORY DO WNĘTRZ
Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa
sukcesu. Sprawdź nasze
inspiracje podane w systemie
porządku barw NCS:

Meble Concept

NCS S 0507-R
Łóżeczko 120x60
s124,5/g65/w97 cm
799 zł

Sofka
s124,5/g65/w97 cm

Łóżeczko 140x70
s144,4/g74,8/w96,8 cm
899 zł

Tapczanik
s144,4/g74,8/w57,3 cm

NCS S 5502-B

NCS S 2040-Y80R
Szafka
s53,5/g45/w71,5 cm
369 zł

Komoda
s103,5/g55/w96,5 cm
868 zł

Przewijak komody
s59/g77/w10 cm
99 zł

Szafa 2-drzwiowa
s103,5/g55/w201,5 cm
1199 zł

DODATKI CONCEPT
PROSTA ZMIANA
MOCNY EFEKT
Wybierz kolor frontu i nadaj
wnętrzu dowolny charakter.
Organizer Sunny
99 zł

Pościel Las
160 zł

Kocyk Grey
109 zł

Prześcieradło Sunny
49 zł

URZĄDŹ Z NAMI CAŁY POKÓJ
WNĘTRZA VOX
TO TAKŻE:
podłogi komfortowe dla bosych
stópek Twojego maluszka.
Podłoga Skandinavien Dąb
Maloren.

Listwa przypodłogowa
Esquero biała
14,90 zł/szt

Drzwi Prezzo 03 białe
649 zł

Podłoga drewniana
Skandinavien, Dąb Maloren
219 zł/m²

219 zł/m²
24
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Ściana Kerradeco
Stone Misty
159 zł/m²

Czy wiesz, że meblami
z kolekcji CONCEPT
urządzisz także
pokój młodzieżowy?
Dowiedz się więcej na vox.pl
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JAKI MAMY DZIŚ
HUMOREK?
Nasza podusia-przytulanka
pomoże maluszkowi w różnych
sytuacjach: ułatwi okazywanie
uczuć, utuli znużoną główkę,
rozgrzeje i ukoi zmęczony
przez kolkę brzuszek oraz
poćwiczy motorykę rączek.

EVOLVE
Wraz z pojawieniem się dziecka w życiu rodziców
wszystko się zmienia. Do sypialni wprowadza się ukochany,
ale wymagający, mały człowiek. Dbamy o to, żeby
w tym cudownym zamieszaniu było jak najwygodniej
i rodzicom, i dzieciom.

89 zł

KOLORY DO WNĘTRZ

ORGANIZER GREY

Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa
sukcesu. Sprawdź nasze
inspiracje podane w systemie
porządku barw NCS:

Przybornik, który świetnie
porządkuje dziecięce
drobiazgi: butelki, pieluszki
czy niemowlęce kosmetyki.

99 zł

NCS S 1502-B

NCS S 5040-R90B

NCS S 2050-Y
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MIEJSCE DLA TROJGA
Młodzi rodzice bywają zdumieni, ile przestrzeni trzeba
zorganizować dla nowego członka rodziny. Dlatego
zarówno szafa z kolekcji Evolve, jak i szuflada pod
łóżeczkiem są bardzo pojemne. Zmieścisz tam wszystko,
co chcesz mieć pod ręką: ubranka, kocyki, pieluszki
czy środki pielęgnacyjne. Wielu rodziców wybiera
rodzicielstwo bliskości i zamienia swoją sypialnię
w miejsce dla trojga - mamy, taty i dziecka. Dlatego
kolekcja Evolve została zaprojektowana z dużą
dbałością o estetykę.
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LAMPK A huhu sowa
Lampka Huhu zabierze Twoje
dziecko w magiczny świat,
gdzie towarzyszyć będzie
wszystkim historyjkom
czytanym na dobranoc.

KOLEKCJA EVOLVE

149 zł

Łóżeczko 140x70
s76/g144,5/w96,5 cm
999 zł

Tapczanik
s76/g144,5/w67 cm

Szafa 2-drzwiowa
s90/g53/w185 cm
1199 zł

Komoda
s94,5/g53/w85 cm
999 zł

Przewijak
s50/g72/w12,5
199 zł

DODATKI EVOLVE

dywan
kropelka GREY

Organizer Grey
99 zł

Obrazek Lisek
39 zł

Poszewka na poduszkę Grey
59 zł

Prześcieradło Grey
49 zł

149 zł

URZĄDŹ Z NAMI CAŁY POKÓJ

WNĘTRZA VOX
TO TAKŻE:
podłogi idealne do stawiania
pierwszych kroków. Podłoga
Skandinavien Jesion Fano.

129 zł/m²

Listwa przypodłogowa
Estilo E601
49,90 zł/szt

Drzwi Signa
Premium 01
490 zł

Podłoga Skandinavien
Jesion Fano
129 zł/m²
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Ściana MOTIVO
Bosco Gris
27,90 zł/m²

Kolekcja EVOLVE
w wersji młodzieżowej
rozbudzi w Twoim
dziecku pasję
tworzenia
Dowiedz się więcej na vox.pl
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KOLORY DO WNĘTRZ
Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa
sukcesu. Sprawdź nasze
inspiracje podane w systemie
porządku barw NCS:

4 YOU
Bliskość dostępna na wyciągnięcie ręki? Łóżeczko
niemowlęce dostawione do łóżka rodziców pozwoli Wam
być tak blisko, jak to tylko możliwe.

NCS S 3010-G80Y

LAMPKI HAPPY
LIGHTS
Ciepłe światło lampek Happy
Lights wprowadzi do wnętrza
wyjątkowy nastrój.

129 zł

POŚCIEL MINT
Mięciutka, bawełniana pościel
w kolorze pudrowej mięty,
wykończona różową lamówką.

99 zł
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NCS S 1015-B50G

NCS S 6030-R80B

A GDYBY TAK CAŁY
MALEŃKI ŚWIAT WASZEGO
DZIECKA BYŁ MOBILNY?
Właśnie o tym pomyśleliśmy, projektując łóżeczko
na kółkach 4 You. Kiedy w Waszym życiu pojawi się
dziecko, do łóżka z baldachimem 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!
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FOTEL GABBA
Wymarzony fotel do pokoju
dziecięcego dobrze sprawdzi
się także jako wygodne miejsce
do karmienia maluszka.

4 YOU

od 1190 zł

Pokój do małych-wielkich odkryć! Kiedy przyjdzie
na to pora, każdy krok stanie się nowym wyzwaniem,
a prawdziwa przygoda zacznie się we własnym pokoju.

PODUSZK A
I KOCYK MINT
Wykonane z organicznej
bawełny, dostępne w trzech
kolorach: pomarańczowym,
miętowym i neutralnej
szarości. Produkty oznaczone
certyfikatem GOTS.
Kocyk: 109 zł
Poszewka na poduszkę: 59 zł

WNĘTRZA VOX
TO TAKŻE :
doskonałe drzwi do pokoi
dziecięcych. Drzwi VOX CLASSIC 4.
40
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799 zł

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.
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POŚCIEL DMUCHAWCE
Mięciutka, bawełniana pościel
w dmuchawce, wykończona
żółtą lamówką.

4 YOU

160 zł

Pierwsze przeczytane książki, pierwsze zapisane strony
pamiętnika, pierwsze płyty z ulubioną muzyką. To dobry
moment, żeby wspólnie wybrać meble i dodatki.

LAMPA BISO
Stylowa lampa, dzięki
ciekawemu kształtowi,
stanowi niebanalny dodatek
do wnętrza.

149 zł
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TRZY W JEDNYM
Gdy Twoje dziecko małymi krokami będzie wkraczać
w dorosły świat, jego pokój w magiczny sposób się
przemieni. Gdy maluch nie będzie potrzebować już
szczebelków, z łóżeczka stworzysz tapczanik dla
kilkulatka i biurko. Niemożliwe? A jednak! Odwrócona
obudowa łóżeczka stworzy bezpieczne i stabilne
biurko. Szczebelki staną się wieszakami na organizery,
które uporządkują ważne drobiazgi. Komoda, już bez
przewijaka, pomieści ubranka i zabawki. Kolekcję
w pokoju kilkulatka uzupełni regał, na którym staną
ulubione książki.
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FOTELE DO POKOJU DZIECIĘCEGO

KOLEKCJA 4 YOU

Łóżeczko 120x60
s65/g124,5/w105,5 cm
899 zł

Sofka
s65/g124,5/w105,5 cm

Łóżko z baldachimem i regałem
S168/g238/w206 cm
od 2978 zł

Fotel Zouk
od 890 zł

Fotel Gabba
od 1190 zł

Fotel Ondo
od 990 zł

DODATKI 4 YOU
+

Łóżeczko 140x70
s75/g144,5/w99,5 cm
999 zł

Biurko
s75/g144,5/w99,5 cm

Tapczanik
s75/g144,5/w40,5 cm

Komoda
s85/g44/w97 cm
699 zł

Przewijak
s82/g77,5/w28 cm
189 zł

Organizer Pocket
59 zł

Obrazek Kotek
39 zł

Lampa komodowa Lige
199 zł

Figurka Sowa
59 zł

URZĄDŹ Z NAMI CAŁY POKÓJ

Szafa 2-drzwiowa
s100/g57/w206 cm
829 zł

Regał boczny szafy
s57/g22/w206 cm
od 529 zł

Skrzynka duża
99 zł
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Skrzynka mała
80 zł

Listwa przypodłogowa
Estilo E301 biała
49,90 zł/szt

Drzwi z lustrem 1S
699 zł

Panele podłogowe Lamett
Classica Palermo
129 zł/m²
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Ściana Kerradeco
Stone Moon
159 zł/m²

Kolekcja 4 YOU dla
młodzieży to idealnie
zorganizowana
przestrzeń z miejscem
na twórczą zabawę
Dowiedz się więcej na vox.pl
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KOLORY DO WNĘTRZ
Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa
sukcesu. Sprawdź nasze
inspiracje podane w systemie
porządku barw NCS:

SPOT
Inspirowany godzinami spędzonymi na podwórku,
na huśtawkach, budowaniu baz i zabawach
w chowanego. Wprowadza do dziecięcego pokoju
energię i dynamikę zaklętą w lewitujących, smukłych
bryłach i bujanych wiatrem przybornikach.

NCS S 2002-Y

NCS S 2030-Y

ORGANIZER ROSE
Przybornik, który świetnie
porządkuje dziecięce
drobiazgi: butelki, pieluszki czy
niemowlęce kosmetyki.

NCS S 0507-B20G

99 zł

JAKI MAMY DZIŚ
HUMOREK?
Nasza podusia-przytulanka
pomoże maluszkowi w różnych
sytuacjach: ułatwi okazywanie
uczuć, utuli znużoną główkę,
rozgrzeje i ukoi męczony przez
kolkę brzuszek, poćwiczy
motorykę rączek.

89 zł
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MEBLE FUNKCJONALNE
I JEDNOCZEŚNIE
NIEBANALNE, LEKKIE
A TAKŻE PRAKTYCZNE
Kolekcja Spot 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. Aż trudno
uwierzyć, że można w nich pomieścić niemal wszystko.
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CZY WIESZ, ŻE KUPUJĄC
MEBLE SPOT, ZYSKUJESZ
PODWÓJNIE?
Czas szybko leci, dzieci rosną i zmieniają się ich potrzeby.
My nadążamy za nimi i projektujemy z myślą o ich
przyszłości. Dlatego kiedy przyjdzie czas, w łatwy sposób
samodzielnie zmienisz komodę w biurko, a łóżeczko
przemienisz w tapczanik dla kilkulatka. Szybka zmiana
kolorów, dodatków i pokój dla starszaka gotowy!
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KOLEKCJA SPOT

Łóżeczko 140x70
s75/g152/w97,5 cm
999 zł

Tapczanik 140x70
s75/g152/w75 cm

Łóżeczko 120x60
s65/g132/w97,5 cm
899 zł

Szafa 2-drzwiowa
s100/g60/w202,5 cm
899 zł

KRZESŁO CLOSER
Posiada obrotowe, miękkie
i wygodne siedzisko, które ułatwia
wstawanie oraz zmianę ozycji.

499 zł

Komoda
s98/g64/w185 cm

Komoda z przewijakiem
s98/g64/w185 cm
799 zł

Biurko
s98/g64/w185 cm

DODATKI SPOT
Naklejka na ścianę
Flowers
Kwiaty na ścianie pokoju
dziecięcego to dekoracja,
która rozbudzi wyobraźnię
maluszka i rozpromieni każde
wnętrze.

Pościel Rose
99 zł

Półka z wieszakami
89 zł

Obrazek Drzewka
39 zł

Prześcieradło Rose
49 zł

URZĄDŹ Z NAMI CAŁY POKÓJ

249 zł

WNĘTRZA VOX
TO TAKŻE:
meble młodzieżowe z kolekcji
Spot. Łóżko piętrowe Spot.

od 2899 zł

Listwa przypodłogowa
Estilo E701 biała
49,90 zł/szt

Drzwi Smart bez muf,
Dąb Klasyczny
349 zł

Panele podłogowe Brylant,
Dąb Goteborg
59,90 zł/m²
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Ściana KERRADECO
Stone Anthracite
159 zł/m²

Kolekcja SPOT
dla nastolatków
to meble do pracy,
do zabawy, do nauki
Dowiedz się więcej na vox.pl

60

61

LAMPA
PODŁOGOWA LIGE
Łatwa do przestawienia lampa
z ruchomym kloszem, może
być dodatkowym punktem
światła do czytania książek, np.
w fotelu.

399 zł

YOUNG USERS
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!
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KOSZ BINA
Kosze dają wiele możliwości
zastosowania. Na przykład
jako pojemnik na kosmetyki,
pieluszki czy zabawki. Dostępne
w trzech rozmiarach i dwóch
kolorach do wyboru.

od 22 zł

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, wymaganiami i zainteresowaniami Twojego
dziecka. Możliwość 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.
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KOLORY DO WNĘTRZ
Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa
sukcesu. Sprawdź nasze
inspiracje podane w systemie
porządku barw NCS:

KOLEKCJA YOUNG USERS

NCS S 1010-R80B
Łóżeczko 120x60
s65/g125/w86,5 cm
649 zł

Sofka
s65/g125/w86,5 cm

Łóżeczko 140x70
s75/g145/w99,5 cm
899 zł

Tapczanik 140x70
s75/g145/w57 cm

Półka wisząca
s106/g20/w4 cm
99 zł

Szafa 2-drzwiowa
s106/g53/w159 cm
899 zł

NCS S 1500-N

NCS S 3030-G80Y
Podest z szufladą
s107/g53/w35 cm
489 zł

Komoda
s106,5/g53,5/w61 cm
599 zł

Przewijak
s106,5/g16/w2,5 cm
59 zł

DODATKI YOUNG USERS

Kosz Zola
74 zł

Wieszak na biżuterię Leaf
15 zł

Ochraniacz Sunny
99 zł

Lampa komodowa Fado
169 zł

URZĄDŹ Z NAMI CAŁY POKÓJ
WYMIENNE NAKŁADKI
NA FRONTY
Można po nich rysować
suchościeralnymi pisakami,
przyczepiać zdjęcia na magnesy,
i najważniejsze: zmieniać je,
kiedy tylko masz na to ochotę.
Dostępne w 13 kolorach.

74 zł

WNĘTRZA VOX TO TAKŻE:

Listwa przypodłogowa
Estilo E701 biała
49,90 zł/szt

Drzwi Modus 10 BP
379 zł

Panele podłogowe Szafir Slim
Dąb Sydney Jasny
49,90 zł/m²

meble młodzieżowe z kolekcji Young Users. Łóżko piętrowe Young Users.

1799 zł
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Ściana Kerradeco
Stone Ivory
159 zł/m²

YOUNG USERS
to najbardziej
osobiste meble
na świecie w wersji
młodzieżowej
Dowiedz się więcej na vox.pl
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MILK
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.

PODUSZK A MIŚ
Wesoła podusia z mięciutkim
wypełnieniem zaprojektowana
została przez Annę Duszę
specjalnie dla VOX.

39 zł

LAMPA Harmony
Stylowa lampa o geometrycznych kształtach. Zapalona,
tworzy intrygującą zabawę
cieniami.
70

259 zł

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.
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POŚCIEL BARANKI
Mięciutka, bawełniana pościel
w baranki, wykończona różową
lamówką.

KOLEKCJA MILK

160 zł

Łóżeczko 140x70
s75/g154/w88 cm
999 zł

Tapczanik
s75/g154/w60 cm

Szafa 2-drzwiowa
s90/g50/w180 cm
859 zł

Komoda z przewijakiem
s90/g77/w96,5 cm
659 zł

DODATKI MILK

KOLORY DO WNĘTRZ

KOSZ GEO

Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa
sukcesu. Sprawdź nasze
inspiracje podane w systemie
porządku barw NCS:

Nowoczesna forma kosza
sprawia, że może on pełnić
swoją podstawową rolę,
ale także przechowywać
podręczne tekstylia.

Lampki Happy Lights
129 zł

59 zł

Obrazek Niedźwiadek
39 zł

Organizer Grey
99 zł

Kocyk Grey
109 zł

URZĄDŹ Z NAMI CAŁY POKÓJ

NCS S 0515-Y60R

NCS S 1050-Y60R

WNĘTRZA VOX
TO TAKŻE:
NCS S 1010-R80B

program VOXBOX pomoże Ci
w łatwy sposób samodzielnie
zaprojektować wymarzony
pokój dla Twojego dziecka.

Listwa przypodłogowa
Estilo E101 biała
39,90 zł/szt

Drzwi Uppsala W01P
białe
599 zł

Podłoga winylowa Lico,
HDF Design Plus,Dąb Perłowy
209 zł/m²
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Ściana KERRADECO
Scandinavian Wood
159 zł/m²

MAXIM
Meble, które zaskoczą Cię nie tylko maksymalną
funkcjonalnością, ale też przystępną ceną. To ważne,
gdy w jednym pokoju mieszka rodzeństwo i mamy dwa
razy więcej szczęścia do umeblowania.

POŚCIEL BALONIKI
Mięciutka, bawełniana pościel
w baloniki, wykończona szarą
lamówką.

160 zł

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

WNĘTRZA VOX
TO TAKŻE:
doskonałe drzwi do pokoi
dziecięcych. Drzwi VOX MODUS.
76

od 299 zł

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
szczebelki pozwolą mu na swobodne wyjście z łóżeczka.
A kiedy urośnie jeszcze bardziej – z łóżka stworzysz
wygodny tapczanik. W pojemnych szafach i komodach
znajdzie się miejsce nie tylko na ubranka, pieluszki,
ale też na pierwsze liczydło i ulubione bajki. W otwartych
półkach szafy ustawisz ramki ze zdjęciami ze wspólnych
podróży – nawet tych po własnym pokoju.

Naklejka na ścianę
WATERWORLD

KOLEKCJA MAXIM

Podwodny świat na ścianie
pokoju dziecięcego to
dekoracja, która rozbudzi
wyobraźnię maluszka
i rozpromieni każde wnętrze.

249 zł
Łóżeczko 140x70
s75/g144,5/w86 cm
599 zł

Tapczanik
s75/g144,5/w56 cm

Szafa
s88,5/g55/w179,5 cm
549 zł

Komoda z przewijakiem
s88,5/g75,5/w89,5 cm
399 zł

DODATKI MAXIM

KOLORY DO WNĘTRZ
Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa
sukcesu. Sprawdź nasze
inspiracje podane w systemie
porządku barw NCS:
NCS S 0520-Y60R

Dywan Kropelka
Mint
Bawełniany dywan dostępny
w trzech kolorach: miętowym,
koralowym i szarym. Świetnie
sprawdzi się jako miejsce
zabawy Twojego dziecka.

Obrazek Pan Kocurek
39 zł

Wieszak na biżuterię Tree
15 zł

Ochraniacz Mint
99 zł

Kocyk Grey
109 zł

URZĄDŹ Z NAMI CAŁY POKÓJ

149 zł

NCS S 0515-B20G

NCS S 4005-R50B

Listwa przypodłogowa
Estilo E401 biała
49,90 zł/szt

Drzwi Smart z mufami
białe
516,90 zł

Panele podłogowe Quick-Step
Eligna Dąb Naturalny Satynowy
89,95 zł/m²
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Ściana MOTIVO
Askot Gris
27,90 zł/m²

OBRAZEK DRZEWK A
Grafika z kolekcji Anna Dusza
dla VOX.

39 zł

LAMPA OMBRA
Pleciona lampa rattanowa
w kolorze szarym nada
wnętrzu nowoczesny klimat.

299 zł

JASMINE
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.
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POŚCIEL LAS
Mięciutka, bawełniana pościel
w leśny deseń, wykończona
niebieską lamówką. Grafika
z kolekcji Anna Dusza dla VOX.

160 zł
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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 poczucie 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 dziecko.
Podręczne drobiazgi schowasz w otwartych regałach
szafy, w ten sposób wszystko masz pod ręką.
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FOTEL ZOUK
Wygodny fotel do pokoju
dziecięcego, dobrze sprawdzi
się także jako miejsce do
karmienia maluszka.

KOLEKCJA JASMINE

od 890 zł

Łóżeczko 140x70
s77/g147,5/w88,5 cm
999 zł

Tapczanik
s77/g147,5/w57 cm

Szafa
s97,7-94/g54/w185 cm
1199 zł

Komoda z przewijakiem
s94/g77-57/w98 cm
999 zł

DODATKI JASMINE

KOLORY DO WNĘTRZ
Odpowiednio dobrane kolory
w Twoim wnętrzu to już połowa
sukcesu. Sprawdź nasze
inspiracje podane w systemie
porządku barw NCS:

Skarbonka Mildo
24 zł

PODUSZK A DRZEWKO

WNĘTRZA VOX
TO TAKŻE:

Wesoła podusia z mięciutkim
wypełnieniem zaprojektowana
została przez Annę Duszę
specjalnie dla VOX.

Listwy bezpieczne
dla ciekawskich rączek
Twojego maluszka. Listwa
przypodłogowa Estilo E201.

39 zł

NCS S 1040-Y80R

Lampka Huhu Sowa
149 zł

Prześcieradło Mint
49 zł

URZĄDŹ Z NAMI CAŁY POKÓJ

NCS S 0520-B

NCS S 0530-G80Y

Ochraniacz Mint
99 zł

39 zł/szt.

Listwa przypodłogowa
Estilo E201 biała
39,90 zł/szt

Drzwi Smart bez muf,
Wenge White
259 zł

Panele podłogowe VOX Szafir
Dąb Concord Skandynawski
44,90 zł/m²
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Ściana MOTIVO FEELING
Piedra Celeste
37,90 zł/m²

DODATKI I TEKSTYLIA
Dekoracje w pokoju maleństwa tworzą ciepły
i przytulny klimat. Specjalnie dla Was wybraliśmy
lampki dające nastrojowe światło, mięciutką pościel
wyprodukowaną w Polsce z najlepszej jakości tkanin,
ciepłe kocyki z atestami, ramki na Wasze wspólne
zdjęcia i wiele innych, absolutnie potrzebnych
do szczęścia drobiazgów.

88

89

Przytulanka
humorek
Za pomocą ramion Humorka
dziecko może w dowolny
sposób zasłaniać i odsłaniać
wyhaftowane oczy, ukazując
własne nastroje.
Środek Humorka możesz
wypełnić miękką podusią lub
kaszą, ryżem, piaskiem czy
fasolą, dzięki czemu zabawa
wspomagać będzie rozwój
sensoryczny dziecka. Humorek
może stać się termoforem,
gdy wypełnisz go ciepłymi
pestkami wiśni lub gorczycą,
które bardzo długo utrzymują
temperaturę.

NA KAŻDY HUMOREK
Humorek to przytulanka, która zmienia się razem
z nastrojami 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.
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Humorek nie jest ani kotem,
ani lisem, ale ma na tyle
uniwersalny kształt,
że wystarczy odrobina
wyobraźni i już przypomina
ulubione zwierzątko Twojego
dziecka. Ze szczytów ramion
Humorka wystają tasiemki,
którymi małe dzieci uwielbiają
się bawić, a starsze mogą
uczyć się wiązać np. kokardki.
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Naklejka na ścianę
Flowers
Kwiaty na ścianie pokoju
dziecięcego to dekoracja,
która rozbudzi wyobraźnię
maluszka i rozpromieni każde
wnętrze.

ANNA DUSZA DLA VOX
Specjalnie dla najmniejszych i najmilszych odbiorców
nasza ulubiona ilustratorka Anna Dusza stworzyła
kolekcję tekstyliów, obrazków i naklejek na ścianę.

249 zł

PODUSZK A MIŚ
Wesoła podusia z mięciutkim
wypełnieniem zaprojektowana
przez Annę Duszę specjalnie
dla VOX.

39 zł
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KOCYK MINT
Wykonany z organicznej
bawełny, dostępny w trzech
kolorach: pomarańczowym,
miętowym i neutralnej szarości.

109 zł

POSZEWK A
NA PODUSZKĘ CORAL

KOCYKI I PODUSZKI
Wspólnie z firmą Martello pomyśleliśmy o kocykach
i poduszkach, które będą towarzyszyć maluchowi
w łóżeczku, na spacerze czy podczas popołudniowej
drzemki.
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Zaufaliśmy Martello, ponieważ
od lat tworzy produkty dla dzieci,
za które otrzymał certyfikat
GOTS. Oznacza to, że produkty
nie zawierają toksycznych związków chemicznych i są w 100%
bezpieczne dla maluszków.

59 zł

tekstylia

tekstylia

Ochraniacz Baby Rose
99 zł

Ochraniacz Baby Grey
99 zł

Ochraniacz Baby Mint
99 zł

Ochraniacz Baby Sunny
99 zł

Prześcieradło
Baby Rose 70x140
49 zł

Prześcieradło
Baby Grey 70x140
49 zł

Prześcieradło
Baby Mint 70x140
49 zł

Prześcieradło
Baby Sunny 70x140
49 zł

Organizer Baby Rose
99 zł

Organizer Baby Grey
99 zł

Organizer Baby Mint
99 zł

Organizer Baby Sunny
99 zł

Pościel Baby Rose
99 zł

Pościel Baby Grey
99 zł

Pościel Baby Mint
99 zł

Pościel Baby Sunny
99 zł

Pokrowiec na przewijak
tekstylny Baby Rose
29 zł

Pokrowiec na przewijak
tekstylny Baby Grey
29 zł

Pokrowiec na przewijak
tekstylny Baby Mint
29 zł

Pokrowiec na przewijak
tekstylny Baby Sunny
29 zł

Pościel Baby Las
160 zł

Pościel Baby Baranki
160 zł

Pościel Baby Dmuchawce
160 zł

Pościel Baby Baloniki
160 zł
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tekstylia

Poduszka Miś
39 zł

Poduszka Drzewko
39 zł

Przytulanka Humorek Rose
89 zł

DODATKI

Przytulanka Humorek Grey
89 zł

Poszewka na poduszkę Coral
59 zł

Poszewka na poduszkę Grey
59 zł

Poszewka na poduszkę Mint
59 zł

Kocyk Coral
109 zł

Kocyk Grey
109 zł

Kocyk Mint
109 zł
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Lampa Biso, szara
149 zł

Lampa Biso, niebieska
149 zł

Naklejka na ścianę Flowers
150x130 cm
249 zł

Dywanik Kropelka Coral
149 zł

Lampka Huhu Sowa
149 zł

Naklejka na ścianę Waterworld
150x130 cm
249 zł

Dywanik Kropelka Grey
149 zł
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Dywanik Kropelka Mint
149 zł

vox.pl

Infolinia Baby VOX
tel.+ 48 67 25 39 459
fax + 48 67 25 39 460
e-mail: baby@vox.pl

