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A Timba Bútor egy családi kisvállalkozásként indult. Cégünk 1995 májusában alakult és már a kezdetektől kifejezetten a gyer-

mekbútorok gyártására szakosodott. Vállalatunk 22 éves gyártói tapasztalattal és megbízhatósággal egy erős magyar bútor-

gyártóvá vált, melynek központjában a megfizethető, de mindenek előtt gyermekbarát termékek készítése áll.

Hosszú kitartó munkával, folyamatos fejlesztésekkel, mára már 3000 négyzetméteren, a 21. Század kihívásainak megfelelő 

gépparkkal, az előírt CE normák betartásával, a legújabb CNC technológiákkal folyik a gyártás. 

Bútorainkról elmondható hogy kiemelt figyelmet kap a praktikum és a biztonság. Minden termékünk kialakítása meghaladja 

az elvárt biztonsági szintet, tovább növelve ezzel azok stabilitását és megbízhatóságát. Telephelyünk és központunk Magya-

rországon található, de külföldi országokba is szállítunk termékeinkből.  

Vállalatunk mind a mai napig megőrizte családi mivoltát, nem csak cégformájában de nevében is. A TIMBA Bútor márkanév, 

ami Európában védjegyként védett, gyermekeink (Tímea és Balázs) nevének kezdőbetűiből született. Cégünk mögött sok évnyi 

fejlődés és rengeteg tapasztalat áll.  

Szeretnénk továbbra is minden piaci igénynek megfelelő terméket létrehozni, és arra törekendi hogy egy gyermek sem 

maradhasson egy számra kedves és hozzáillő bútor nélkül. 

          Történetünk  3
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Cégünk minden munkatársa elkötelezett környezete megóvásában, beruházásaink is ezt az irányt követve valósultak meg. Gé-

peink működtetéséhez 70%-ban megújuló energiát használunk, a gyártás során keletkezett hulladékot újrahasznosítjuk. 

Festékeink biztonságosak, és nagyon tartósak. Egy új technológiát alkalmazva a természet károsítása nélkül felületkezelünk, a 

mellé szóródó festékanyagot majdnem teljes egészében visszanyerjük. Bútoraink alapanyaga enyhén gőzölt bükkfa, és magas 

minőségű bútorlap. 

A bútorainkhoz használt bükkfát megmunkálást követően VIZES BÁZISÚ anyaggal kezeljük, mely a gyermekekre és a környeze-

tre egyaránt ártalmatlan. Így elmondhatjuk, hogy az eladott bútoraink mind a környezet mind a gyártó szakembereink, de főként 

az azt használó gyermekek egészségére teljesen ártalmatlanok.

Termékeink az olyan környezettudatos szülők körében válnak egyre elterjedtebbé, akik számára egy bútor megvásárlása esetén 

fontos a praktikum, a design, a biztonság, és a természetes anyagok használata.

    Filozófiánk

Fontos, hogy katalógusban szereplő termékek színei és erezete a valóságban eltérhetnek. 
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Mandula-Bézs-Mokka

60x120 Egyenes végű nyitott kiságy
60x120 Íves végű nyitott kiságy

Minden oldalról nyitott, ívelt végű, elegáns kiságy, 

melynek fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható. 60x120 Széles végű nyitott kiságyMinden oldalról nyitott, letisztult, elegáns kiságy, 

melynek fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.
Minden oldalról nyitott, széles fejvégű modern kiságy, 

melynek fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.

Két odalról zárt kiságy, sinen gördülő ágyneműtartóval 

ellátva. A kiságy fekvőfelülete 3 magassági fokozatba 

állítható.

60x120 Zárt végű kiságy

Játéktároló láda

6

Játékok, plüssök, gyermekholmik gyors és egyszerű 

tárolására. Gyermekbarát kialakítása megvédi gyermekét a 

láda tetejének lecsapódásától. 

60x120 Zárt végű kiságy ágyneműtartóvalKét odalról zárt végű kiságy. A kiságy fekvőfelülete 3 

magassági fokozatba állítható.



60x120 Kombinált 3 fiókos kiságy

Kiságyból heverővé alakítható ágy. A kiságy          

fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható. 

70x120 Maxi Kombi 2 ajtós kiságy

Kiságyból heverővé alakítható ágy. A kiságy 

fekvőfelülete 3 magassági fokozatba 

állítható. 

70x120 Maxi Kombi 5 fiókos kiságy 

Kiságyból heverővé alakítható ágy. A kiságy fe-

kvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható. 

70x140 Átalakítható kiságy

Kiságyból heverővé alakítható ágy. A kiságy 

fekvőfelülete 3 magassági fokozatba 

állítható. 

7          Mandula-Bézs-Mokka

70*120 Multi Kombi

Leereszthető oldalráccsal és 90 fokban elfordítható pelekázó feltéttel rendelkező 

multifunkciós 70x140-es gyermekágy. Heverő-, Íróasztal-, Éjjeliszekrény-, és Iróasztali 

szekrénnyé alakítahtó, kombinált gyermekágy. A kiságy fekvőfelülete 3 magassági fokozatba 

állítható. 



ESZTI 
BÚTORCSALÁD



ESZTI 
BÚTORCSALÁD

107es Pelenkázószekrény



ESZTI 
BÚTORCSALÁD

Duplapolcos Kétfiókos szekrény
Egyajtós Kétfiókos szekrény

A bútorcsalád legteljeskörűbb, egyik 

legpraktikusabb terméke. Egyszerre képes 

vállfás és hajtogatott, illetve fiókba illő 

ruhaneműk tárolására,

Egyajtós szekrény 

Keskeny egészajtós szekrény, mely 

temérdek polcot, és egy akasztós 

részt is rejt.

Kétajtós Kétfiókos szekrény

107es Pelenkázószekrény

Nyitott és különböző méretű 

fiókos tárolókkal ellátott 

pelenkázószekrény. A termék 

szélessége és eltolható feltéte 

lehetővé teszi a könnyedebb és 

kényelmesebb pelenkázást. A 

feltét eltávolításával a pelenkázó 

egy fiókos szekrénnyé 

alakítható.

Felsőajtós Háromfiókos 
szekrény

Keskeny szekrény, mely 3 fiókkal, 

és egy ajtó mögé rejtett polcos és 

akasztós felső résszel is rendelekezik. 

Háromfiókos nyitottszekrény 

Keskeny nyitott 

szekrény, melynek 

felső, polcos része alatt 

három megegyző 

méretű cserélhető fiók 

helyezkedik el. 

A bútorcsalád legnagyobb 

tárolókapacítású darabja, amely akár 

egymaga képes elnyelni egy gyermek 

össze ruhaneműjét.

Négy azonos méretű, szabadon cserélhető 

fiókkal ellátott szekrény. Eltolható feltéttel 

ellátott. A feltét eltávolításával a pelenkázó 

fiókos szekrénnyé alkul.

A sok zárt rész és rejtett felület helyett, a nyitott 

polcos szekrény segít a könyvek, képek, figuák és sok 

más egyéb polcra illő gyermek holmi tárolásában. 

80as Pelenkázószekrény

Kiváló kiegészítője minden gyermekszobának. Esztétikus 

és praktikus módja a gyermekjátékok, könyvek és egyéb 

holmik tárolására. A polcok mindegyike 3 magassági 

fokozatba állítható, és a színeik könnyen felcserélhetőek.

Nyitott polc

Mandula-Bézs-Mokka10
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60x120 Egyenes végű nyitott kiságy
60x120 Íves végű nyitott kiságy

Minden oldalról nyitott, ívelt végű, elegáns kiságy, 

melynek fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.
60x120 Széles végű nyitott kiságyMinden oldalról nyitott, letisztult, elegáns kiságy, 

melynek fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.
Minden oldalról nyitott, széles fejvégű modern kiságy, 

melynek fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.

Két odalról zárt kiságy, sinen gördülő ágyneműtartóval ellátva. A 

kiságy fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.

60x120 Zárt végű kiságy ágyneműtartóval60x120 Zárt végű kiságy

Játéktároló láda

Játékok, plüssök, gyermekholmik gyors és egyszerű 

tárolására. Gyermekbarát kialakítása megvédi gyermekét a 

láda tetejének lecsapódásától. Két odalról zárt végű kiságy. A kiságy fekvőfelülete 3 

magassági fokozatba állítható.



DÉZI 
BÚTORCSALÁD
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60x120 Kombinált 3 fiókos kiságy

Kiságyból heverővé alakítható ágy. A kiságy 

fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható. 70x120 Maxi Kombi 2 ajtós kiságy

Kiságyból heverővé alakítható ágy. A kiságy 

fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható. 

70x120 Maxi Kombi 5 fiókos kiságy

Kiságyból heverővé alakítható ágy. A kiságy 

fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható. 

70x140 Átalakítható kiságy

Kiságyból heverővé alakítható ágy. A kiságy 

fekvőfelülete 3 magassági fokozatba 

állítható. 

70x120 Multi Kombi

Leereszthető oldalráccsal és 90 fokban elfordítható pelekázó feltéttel rendelkező 

multifunkciós 70x140-es gyermekágy. Heverő-, Íróasztal-, Éjjeliszekrény-, és Iróasztali 

szekrénnyé alakítahtó, kombinált gyermekágy. A kiságy fekvőfelülete 3 magassági fokozatba 

állítható. 
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Duplapolcos Kétfiókos szekrény
Egyajtós Kétfiókos szekrény

A bútorcsalád legteljeskörűbb, egyik 

legpraktikusabb terméke. Egyszerre 

képes vállfás és hajtogatott, illetve 

fiókba illő ruhaneműk tárolására,

Egyajtós szekrény 

Keskeny egészajtós szekrény, mely 

temérdek polcot, és egy akasztós 

részt is rejt.

Kétajtós Kétfiókos szekrény

107es Pelenkázószekrény

Nyitott és különböző méretű fiókos 

tárolókkal ellátott pelenkázószekrény. 

A termék szélessége és eltolható 

feltéte lehetővé teszi a könnyedebb 

és kényelmesebb pelenkázást. A 

feltét eltávolításával a pelenkázó egy 

fiókos szekrénnyé alakítható.

Felsőajtós Háromfiókos 
szekrény

Keskeny szekrény, mely 3 fiókkal, és egy 

ajtó mögé rejtett polcos és akasztós 

felső résszel is rendelekezik. 

Háromfiókos nyitottszekrény 

Keskeny nyitott 

szekrény, melynek 

felső, polcos része alatt 

három megegyző 

méretű cserélhető fiók 

helyezkedik el. 

A bútorcsalád legnagyobb 

tárolókapacítású darabja, amely akár 

egymaga képes elnyelni egy gyermek 

össze ruhaneműjét.

Négy azonos méretű, szabadon cserélhető 

fiókkal ellátott szekrény. Eltolható feltéttel 

ellátott. A feltét eltávolításával a pelenkázó 

fiókos szekrénnyé alkul.

A sok zárt rész és rejtett felület helyett, a nyitott 

polcos szekrény segít a könyvek, képek, figuák 

és sok más egyéb polcra illő gyermek holmi 

tárolásában. 

80as Pelenkázószekrény

Kiváló kiegészítője minden gyermekszobának. Esztétikus 

és praktikus módja a gyermekjátékok, könyvek és egyéb 

holmik tárolására. A polcok mindegyike 3 magassági 

fokozatba állítható, és a színeik könnyen felcserélhetőek.

Nyitott polc

DÉZI 
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18    Mandula-Fehér

60x120 Egyenes végű nyitott kiságy
60x120 Íves végű nyitott kiságy

Minden oldalról nyitott, ívelt végű, elegáns kiságy, 

melynek fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható. 60x120 Széles végű nyitott kiságy
Minden oldalról nyitott, letisztult, elegáns kiságy, 

melynek fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.
Minden oldalról nyitott, széles fejvégű modern kiságy, 

melynek fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.

Két odalról zárt kiságy, sinen gördülő ágyneműtartóval ellátva. A 

kiságy fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.

60x120 Zárt végű kiságy ágyneműtartóval

60x120 Zárt végű kiságy
Játéktároló láda

Játékok, plüssök, gyermekholmik gyors és egyszerű 

tárolására. Gyermekbarát kialakítása megvédi gyermekét a 

láda tetejének lecsapódásától. 

Két odalról zárt végű kiságy. A kiságy fekvőfelülete 3 

magassági fokozatba állítható.



19Mandula-Fehér

60x120 Kombinált 3 fiókos kiságy

70x120 Maxi Kombi 2 ajtós kiságy

70x120 Maxi Kombi 5 fiókos kiságy

70x140 Átalakítható kiságy

70x120 Multi Kombi

Kiságyból heverővé alakítható ágy. A kiságy 

fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható. 

Kiságyból heverővé alakítható ágy. A kiságy 

fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható. 

Kiságyból heverővé alakítható ágy. A kiságy 

fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható. 

Kiságyból heverővé alakítható ágy. A kiságy 

fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható. 

Leereszthető oldalráccsal és 90 fokban elfordítható pelekázó feltéttel rendelkező 

multifunkciós 70x140-es gyermekágy. Heverő-, Íróasztal-, Éjjeliszekrény-, és Iróasztali 

szekrénnyé alakítahtó, kombinált gyermekágy. A kiságy fekvőfelülete 3 magassági 

fokozatba állítható. 
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22 Mandula-Fehér

Duplapolcos Kétfiókos szekrény Egyajtós Kétfiókos szekrény

A bútorcsalád legteljeskörűbb, egyik 

legpraktikusabb terméke. Egyszerre képes 

vállfás és hajtogatott, illetve fiókba illő 

ruhaneműk tárolására,

Keskeny egészajtós szekrény, mely 

temérdek polcot, és egy akasztós 

részt is rejt.

Kétajtós Kétfiókos szekrény

107es Pelenkázószekrény

Nyitott és különböző méretű 

fiókos tárolókkal ellátott 

pelenkázószekrény. A termék 

szélessége és eltolható feltéte 

lehetővé teszi a könnyedebb és 

kényelmesebb pelenkázást. A 

feltét eltávolításával a pelenkázó 

egy fiókos szekrénnyé alakítható.

Felsőajtós Háromfiókos 
szekrény

Keskeny szekrény, mely 3 fiókkal, 

és egy ajtó mögé rejtett polcos és 

akasztós felső résszel is rendelekezik. 

Háromfiókos nyitottszekrény 

Keskeny nyitott szekrény, 

melynek felső, polcos része 

alatt három megegyző 

méretű cserélhető fiók 

helyezkedik el. 

A bútorcsalád legnagyobb 

tárolókapacítású darabja, amely akár 

egymaga képes elnyelni egy gyermek 

össze ruhaneműjét.

Négy azonos méretű, szabadon cserélhető 

fiókkal ellátott szekrény. Eltolható feltéttel 

ellátott. A feltét eltávolításával a pelenkázó 

fiókos szekrénnyé alkul.

A sok zárt rész és rejtett felület helyett, a nyitott 

polcos szekrény segít a könyvek, képek, figuák 

és sok más egyéb polcra illő gyermek holmi 

tárolásában. 

80as Pelenkázószekrény

Kiváló kiegészítője minden gyermekszobának. Esztétikus és 

praktikus módja a gyermekjátékok, könyvek és egyéb holmik 

tárolására. A polcok mindegyike 3 magassági fokozatba 

állítható, és a színeik könnyen felcserélhetőek.

Nyitott polc

Egyajtós szekrény 



23KRÉM-FűZ

60x120 Egyenes végű nyitott kiságy 60x120 Íves végű nyitott kiságy

Minden oldalról nyitott, ívelt végű, elegáns kiságy, 

melynek fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható. 60x120 Széles végű nyitott kiságy
Minden oldalról nyitott, letisztult, elegáns kiságy, 

melynek fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.

Minden oldalról nyitott, széles fejvégű modern kiságy, 

melynek fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.

Két odalról zárt kiságy, sinen gördülő ágyneműtartóval ellátva. A 

kiságy fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.

60x120 Zárt végű kiságy ágyneműtartóval

60x120 Zárt végű kiságy
Játéktároló láda

Játékok, plüssök, gyermekholmik gyors és egyszerű 

tárolására. Gyermekbarát kialakítása megvédi gyermekét a 

láda tetejének lecsapódásától. 

Két odalról zárt végű kiságy. A kiságy fekvőfelülete 3 

magassági fokozatba állítható.
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26 KRÉM-FŰZ

60x120 Kombinált 3 fiókos kiságy

Kiságyból heverővé alakítható ágy. A kiságy 

fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható. 
70x120 Maxi Kombi 2 ajtós kiságy

Kiságyból heverővé alakítható ágy. A kiságy 

fekvőfelülete 3 magassági fokozatba 

állítható. 

70x120 Maxi Kombi 5 fiókos kiságy

Kiságyból heverővé alakítható ágy. A kiságy 

fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható. 

70x140 Átalakítható kiságy

Kiságyból heverővé alakítható ágy. A kiságy 

fekvőfelülete 3 magassági fokozatba 

állítható. 

70x120 Multi Kombi

Leereszthető oldalráccsal és 90 fokban elfordítható pelekázó feltéttel rendelkező 

multifunkciós 70x140-es gyermekágy. Heverő-, Íróasztal-, Éjjeliszekrény-, és Iróasztali 

szekrénnyé alakítahtó, kombinált gyermekágy. A kiságy fekvőfelülete 3 magassági fokozatba 

állítható. 
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Duplapolcos Kétfiókos szekrény

Egyajtós Kétfiókos szekrény

A bútorcsalád legteljeskörűbb, egyik 

legpraktikusabb terméke. Egyszerre képes 

vállfás és hajtogatott, illetve fiókba illő 

ruhaneműk tárolására,

Egyajtós szekrény 

Keskeny egészajtós szekrény, mely 

temérdek polcot, és egy akasztós 

részt is rejt.

Kétajtós Kétfiókos szekrény

107es Pelenkázószekrény

Nyitott és különböző méretű 

fiókos tárolókkal ellátott 

pelenkázószekrény. A termék 

szélessége és eltolható feltéte 

lehetővé teszi a könnyedebb és 

kényelmesebb pelenkázást. A 

feltét eltávolításával a pelenkázó 

egy fiókos szekrénnyé alakítható.

Felsőajtós Háromfiókos 
szekrény

Keskeny szekrény, mely 3 fiókkal, 

és egy ajtó mögé rejtett polcos és 

akasztós felső résszel is rendelekezik. 

Háromfiókos nyitottszekrény 

Keskeny nyitott szekrény, 

melynek felső, polcos része 

alatt három megegyző 

méretű cserélhető fiók 

helyezkedik el. 

A bútorcsalád legnagyobb tárolókapacítású 

darabja, amely akár egymaga képes elnyelni 

egy gyermek össze ruhaneműjét.

Négy azonos méretű, szabadon cserélhető fiókkal 

ellátott szekrény. Eltolható feltéttel ellátott. A feltét 

eltávolításával a pelenkázó fiókos szekrénnyé alkul.

A sok zárt rész és rejtett felület helyett, a 

nyitott polcos szekrény segít a könyvek, 

képek, figuák és sok más egyéb polcra illő 

gyermek holmi tárolásában. 

80as Pelenkázószekrény

Kiváló kiegészítője minden gyermekszobának. Esztétikus és 

praktikus módja a gyermekjátékok, könyvek és egyéb holmik 

tárolására. A polcok mindegyike 3 magassági fokozatba 

állítható, és a színeik könnyen felcserélhetőek.

Nyitott polc
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MULTI KOMBI



A termékpaletta legsokoldalúbb terméke a Multi Kombi gyermekágy. A termék alapesetben 
egy 70x120 cm-es nagy-ágyneműtartós kiságy, egy három fiókos és egy ajtós kialakítású 

pelekázószekrénnyel kombinálva. A kiságy fekvőfelülelte gyermeke korának megfelelően 3 
magassági fokozatban állítható, a. A kiságy oldala egy egyszerű mozdulattal leereszhető, így az 

anyuka bármikor könnyedén behelyezehti vagy épp kiveheti a gyermekét a kiságyból. 

A kiságy pelekázójának tetején egy nagy méretű 540x600 
mm-es feltét helyezkedik el. A feltét különlegessége, hogy 90 

fokban elforgatható, így segítve a kismamának hogy a számára 
legideálisabb pozicióba használhassa azt. A feltét egyúttal 

könnyedén le is vehető a pelenkázó tetejéről.

MInt minden Timba ágynál a Multi Kombi oldalrácsából is két 
beépített rugó segítségével 2 db pálca kivehető, így  lehetővé 

téve a már nagyobb gyermeke önálló ki- és bemászását a 
kiságyba.
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60x120 Egyenes végű nyitott kiságy
60x120 Íves végű nyitott kiságy

Minden oldalról nyitott, ívelt végű, elegáns kiságy, 

melynek fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.
60x120 Széles végű nyitott kiságy

Minden oldalról nyitott, letisztult, elegáns kiságy, 

melynek fekvőfelülete 3 magassági fokozatba 

állítható.
Minden oldalról nyitott, széles fejvégű modern kiságy, 

melynek fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.

Mart csacsis mintájú, két odalról zárt kiságy, sinen gördülő 

ágyneműtartóval ellátva. A kiságy fekvőfelülete 3 magassági 

fokozatba állítható.

60x120 Zárt végű kiságy ágyneműtartóval
Mart csacsis mintájú, két odalról zárt kiságy. A kiságy 

fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.

60x120 Zárt végű kiságy
Játéktároló láda

Játékok, plüssök, gyermekholmik gyors és egyszerű 

tárolására. Gyermekbarát kialakítása megvédi 

gyermekét a láda tetejének lecsapódásától. 



60x120 Nyitott Kombinált ágy

Kiságyból és pelenkázószekrényből, nyitott 

éjjeliszerkénnyé és heverővé alakítható 

gyermekágy. A kiságy fekvőfelülete 3 

magassági fokozatba állítható. 

14     Juhar 31

60x120 Kombinált 3 fiókos kiságy

70x120 Maxi Kombi 2 ajtós kiságy

Kiságyból és pelenkázószekrényből, háromfiókos 

éjjeliszekrénnyé és heverővé alakítható gyermekágy. 

A kiságy nagy méretű ágyneműtartóval szerelt és 

fekvőfelületének magassága 3 fokozatba állítható. 

70x140 Átalakítható kiságy

Kiságyból heverővé alakítható ágy. A kiságy 

fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható és 

nagy méretű ágyneműtartóval szerelt. 

70x120 Maxi Kombi 5 fiókos kiságy

Kiságyból és pelenkázószekrényből, kétajtós 

éjjeliszekrénnyé és heverővé alakítható gyermekágy. 

A kiságy nagy méretű ágyneműtartóval szerelt és 

fekvőfelületének magassága 3 fokozatba állítható. 

Kiságyból és pelenkázószekrényből, háromfiókos éjjeliszekrénnyé és 

heverővé alakítható gyermekágy. A kiságy nagy méretű ágyneműtartóval 

szerelt és fekvőfelületének magassága 3 fokozatba állítható. 
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Csacsis szekrény Bal elem

A Csacsis szekrénysor bal oldali eleme, melyet 

a benne található mart Maci minta tesz igazán 

egyedivé és különlegessé.

A Csacsis szekrénysor központi eleme, amely 

nyitott kialakításának köszönhetően csökkenti 

a gyermekszoba esetleges zártságát.

A Csacsis zekrénysor jobb oldali eleme. 

Akárcsak a család Bal eleme, akasztós és 

polcos részeket is rejt a szekrény.

Csacsis szekrény Középső elem

Csacsis szekrény Jobb elem

90es Pelenkázószekrény

Sokoldalú, minden igénynek megfelelő 

pelenkázószekrény. Eltolható 

pelenkázófeltéttel ellátott.

106os Pelenkázószekrény

Középmagas háromfiókos szekrény, 

amely képes feldobni a tér egysíkúságát  

és kiegészíteni a gyermekszobát.

Egy Ajtós három fiókos szekrény

A bútorcsalád egyik legpraktikusabb terméke. 

Egyszerre képes vállfás és hajtogatott, illetve 

fiókba illő ruhaneműk tárolására, 

130as Keskeny komód

A Csacsis család pelenkázószekrénye. Széles 

kialakítása teszi kényelmessebbé és praktikusabbá 

kisebb társainál. Eltolható pelenkázófeltéttel ellátott.

14       Juhar34

Sarokszekrény

A bútorcsalád legnagyobb terméke. Képes 

a legtöbb szoba kihasználatlan sarokrészét 

egy praktikus szekrénnyé átalakítani. Páratlan 

mennyíségű gyermekholmi tárolására képes.

70es Pelenkázószekrény

A legideáisabb 

pelenkázószekrény kisebb 

szobák esetén. 



 Csoki-Vanilia         35

60x120 Egyenes végű nyitott kiságy
60x120 Íves végű nyitott kiságy

Minden oldalról nyitott, ívelt végű, elegáns kiságy, 

melynek fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.

60x120 Széles végű nyitott kiságy

Minden oldalról nyitott, letisztult, elegáns kiságy, 

melynek fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.

Minden oldalról nyitott, széles fejvégű modern kiságy, 

melynek fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.

Mart macis mintájú, két odalról zárt kiságy, 

sinen gördülő ágyneműtartóval ellátva. A kiságy 

fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.

60x120 Zárt végű kiságy ágyneműtartóval

Mart macis mintájú, két odalról zárt kiságy.. A kiságy 

fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.

60x120 Zárt végű kiságy
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Játéktároló láda

Játékok, plüssök, gyermekholmik gyors és 

egyszerű tárolására. Gyermekbarát kialakítása 

megvédi gyermekét a láda tetejének 

lecsapódásától. 

60x120 Kombinált 3 fiókos kiságy

70x120 Maxi Kombi 5 fiókos kiságy

70x140 Átalakítható kiságy

Kiságyból és pelenkázószekrényből, háromfiókos 

éjjeliszekrénnyé és heverővé alakítható gyermekágy. A kiságy 

nagy méretű ágyneműtartóval szerelt és fekvőfelületének 

magassága 3 fokozatba állítható. 

Kiságyból és pelenkázószekrényből, háromfiókos éjjeliszekrénnyé és 

heverővé alakítható gyermekágy. A kiságy nagy méretű ágyneműtartóval 

szerelt és fekvőfelületének magassága 3 fokozatba állítható. 

Kiságyból heverővé alakítható ágy. A kiságy 

fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható és 

nagy méretű ágyneműtartóval szerelt. 



Macis szekrény Bal elem

A Macis szekrénysor bal oldali eleme, melyet a 

benne található mart Maci minta tesz igazán 

egyedivé és különlegessé.

A Macis szekrénysor központi eleme, amely 

nyitott kialakításának köszönhetően csökkenti 

a gyermekszoba esetleges zártságát.

A Macis szekrénysor jobb oldali eleme. 

Akárcsak a család Bal eleme, akasztós és 

polcos részeket is rejt a szekrény.

Macis szekrény Középső elem
Macis szekrény Jobb elem

Sarokszekrény

A bútorcsalád legnagyobb terméke. Képes a legtöbb 

szoba kihasználatlan sarokrészét egy praktikus szekrénnyé 

átalakítani. Páratlan mennyíségű gyeremekholmi 

tárolására képes.

Középmagas háromfiókos 

szekrény, amely képes 

feldobni a tér egysíkúságát  

és kiegészíteni a 

gyermekszobát.

Egy Ajtós három fiókos szekrény

A bútorcsalád egyik legpraktikusabb terméke. Egyszerre 

képes vállfás és hajtogatott, illetve fiókba illő ruhaneműk 

tárolására, 

130as Keskeny komód
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90es Pelenkázószekrény

Sokoldalú, minden igénynek megfelelő 

pelenkázószekrény. Eltolható 

pelenkázófeltéttel ellátott.

106os Pelenkázószekrény

A Macis család pelenkázószekrénye. Széles 

kialakítása teszi kényelmessebbé és praktikusabbá 

kisebb társainál. Eltolható pelenkázófeltéttel ellátott.
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60x120 Egyenes végű nyitott kiságy
60x120 Íves végű nyitott kiságy

Minden oldalról nyitott, ívelt végű, elegáns kiságy, 

melynek fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.
60x120 Széles végű nyitott kiságy

Minden oldalról nyitott, letisztult, elegáns kiságy, 

melynek fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható. Minden oldalról nyitott, széles fejvégű modern kiságy, 

melynek fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.

Két odalról zárt kiságy, sinen gördülő ágyneműtartóval ellátva. A 

kiságy fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható.

60x120 Zárt végű kiságy ágyneműtartóval60x120 Zárt végű kiságy

Két odalról zárt végű kiságy. A kiságy fekvőfelülete 3 

magassági fokozatba állítható.
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60x120 Nyitott Kombinált ágy
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60x120 Kombinált 3 fiókos kiságy 70x120 Maxi Kombi 2 ajtós kiságy

70x140 Átalakítható kiságy

Kiságyból és pelenkázószekrényből, nyitott 

éjjeliszerkénnyé és heverővé alakítható gyermekágy. A 

kiságy fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható. 

Kiságyból és pelenkázószekrényből, háromfiókos 

éjjeliszekrénnyé és heverővé alakítható gyermekágy. 

A kiságy nagy méretű ágyneműtartóval szerelt és 

fekvőfelületének magassága 3 fokozatba állítható. 

Kiságyból heverővé alakítható ágy. A kiságy 

fekvőfelülete 3 magassági fokozatba állítható és 

nagy méretű ágyneműtartóval szerelt. 

Kiságyból és pelenkázószekrényből, kétajtós 

éjjeliszekrénnyé és heverővé alakítható gyermekágy. 

A kiságy nagy méretű ágyneműtartóval szerelt és 

fekvőfelületének magassága 3 fokozatba állítható. 
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130as Keskeny komód

Középmagas háromfiókos szekrény, amely 

képes feldobni a tér egysíkúságát  és 

kiegészíteni a gyermekszobát.

Egyajtós Háromfiókos szekrény

A bútorcsalád egyik legpraktikusabb terméke. 

Egyszerre képes vállfás és hajtogatott, illetve 

fiókba illő ruhanemű tárolására, 
Kétajtós Egyfiókos szekrény

A két zárt ajtó mögött és a hatalmas alsó fiókot 

kihasználva, bármilyen ruhaneműt vállfán vagy 

hajtogatva is egyszerűen és pormentesen 

tárolhat.

Sarokszekrény

70es Pelenkázószekrény

A legideáisabb pelenkázószekrény kisebb 

szobák esetén. 

90es Pelenkázó szekrény

Sokoldalú, minden igénynek megfelelő 

pelenkázószekrény. Eltolható pelenkázó feltéttel 

ellátott.

Játéktároló láda

Játékok, plüssök, gyermekholmik és kacatok gyors, és 

egyszerű tárolására. Gyerekbarát kialakítása megvédi 

gyermékét a láda tetjének lecsapódásától. 

46    Borostyán

A bútorcsalád legnagyobb terméke. Képes a legtöbb 

szoba kihasználatlan sarokrészét egy praktikus 

szekrénnyé átalakítani. Páratlan mennyíségű 

gyermekholmi tárolására képes.
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