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Bogaty wybór materacy i stelaży
Jesteśmy Oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem na Litwę, Łotwę i Estonię znanego 
producenta materacy i lidera na rynku Europejskim firmy MK FOAM „KOŁO”. 
Prowadzimy Hurtownię ich materacy i łóżek na regionie północno wschodniej Polski. 
Ich bogata oferta zaspokaja potrzeby naszych klientów oferując im produkty markowe 
o wysokiej jakości i najwyższych parametrach komfortu. W materacach i stelażach 
najważniejszym jest aby dobrać odpowiednio te produkty względem siebie ale też 
względem preferencji konsumenta. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby 
nasz personel był kompetentny i odpowiednio przeszkolony w zakresie oferowanych 
produktów. Zadowolenie i zdrowy sen naszych klientów są dla nas najważniejsze. 

Szybka realizacja
Nasza firma specjalizuje się w produkcji łóżek co oznacza, że wiele elementów jest 
przygotowanych z wyprzedzeniem i przy realizacji zamówienia następuje jedynie 
kompletacja produktu. Znacznie przyśpiesza to czas od zamówienia do dostawy 
łóżka.
Wiemy jak ważne jest aby zamówiony produkt znalazł się jak najszybciej w domu 
klienta. Dlatego też cały czas optymalizujemy proces produkcji ze szczególnych 
wskazaniem na czas realizacji.

Rodzaje wezgłowi
W ofercie fat Design dostępnych jest 14 wzorów wezgłowi. Znajdziecie Państwo 
nowoczesne wykończenia gładkie, kwadratowe, klasyczne pikowania z guzikami i bez.
Oferta zgodna jest z trendami na rynku krajowym i zagranicznych. Dbamy, aby 
wzorniczo nasi klienci otrzymywali produkt aktualny modowo i dopracowany 
stylistycznie.
W aktualnym katalogu wprowadziliśmy 4 nowe rodzaje wezgłowi i jedną nową ramę 
łóżka. Mamy nadzieje, że nasze wzory znajdą u Państwa uznanie.

Bogaty wzornik tkanin
Aby wzory łóżek wyglądały jak najlepiej, wyselekcjonowaliśmy dla Państwa 
szereg materiałów tapicerskich, które zdobią nasze produkty. Staraliśmy się ofertę 
skonstruować tak aby wybór był jak najpełniejszy ale też aby każda z oferowanych 
tkanin dobrze wyglądała na naszych wzorach łóżek. Pełną ofertę materiałów znajdziecie 
państwo w dobrych sklepach meblowych, które oferują nasze produkty. Dobór 
wzorniczy nie przyćmił doboru jakościowego. Korzystamy z oferty renomowanych 
producentów tkanin obiciowych. Ich solidność to gwarancja wieloletniego użytkowania 
produktów.

Solidne wykonanie
W produkcji łóżek mamy kilkunastoletnie doświadczenie. Nasze produkty, jak 
wszystkie produkty tapicerowane, wykonywane są metodą rzemieślniczą. Oznacza to 
że najważniejszy w tym procesie jest człowiek i jego zdolności manualne oraz poczucie 
odpowiedzialności za własną pracę. Nasz zespół to ludzie od wielu lat realizujący 
produkty tapicerowane, którzy wykonują je z najwyższą starannością. Wykonanie 
jednego łóżka to praca zespołu ludzi, którzy dzięki zachowaniu wysokich standardów 
wytwarzają produkt powtarzalny pod względem wizualnym jak i jakościowym.



Magnus Nowość Nowość Fat 001

Klasyczna i nieprzemijająca stylistyka. Królewskie łoże z bokami na wezgłowiu, które stwarzają intymny nastrój 
i podkreślają charakter łóżka. Głębokie pikowania nadają miękkiego wyglądu.

Łóżko FAT 001 to zupełna nowość w naszej ofercie. Wygięte wezgłowie podkreśla dynamiczną bryłę tego 
łóżka. Zaokrąglone boki w skrzyni świetnie korespondują z całym produktem. Z daleka już widać, że łóżko jest 
wygodne i miękkie.

szerokość - 120/140/160/180/200 cm / 
długość całkowita - 217 cm / 
wysokość podstawy (bez materaca) - 43 cm / 
wysokość wezgłowia - 115 cm  

szerokość - 90/120/140/160/180/200 cm / 
długość całkowita - 226 cm / 
wysokość podstawy (bez materaca) - 40 cm / 
wysokość wezgłowia - 110 cm  

dostępne wymiary łóżka: dostępne wymiary łóżka:

Łóżko MAGNUS
na zdjęciu w tkaninie PRESTIGE 2769 
(tkanina za dopłatą)

Łóżko FAT 001
na zdjęciu w tkaninie GONZALES 2905
(tkanina z dopłatą).  
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Prostokątne wezgłowie z mocnymi pikowaniami optycznie zmiękcza otoczenie i wręcz wymusza ciepłą 
atmosferę w sypialni. Zobacz jak dobrze będzie wyglądał ten klasyczny model w Twojej sypialni.

szerokość - 90/120/140/160/180/200 cm / 
długość całkowita - 207 cm / 
wysokość podstawy (bez materaca) - 40 cm / 
wysokość wezgłowia - 105 cm  

Łóżko KING
na zdjęciu w tkaninie SUDAN 2705 
(tkanina bez dopłaty).  

Miękkie wezgłowie zachęca do oparcia się. To doskonała propozycja dla tych, którzy w łóżko nie tylko śpią, ale 
np. czytają. Poranek z kawą z miękkim wezgłowiem też może być miłym początkiem dnia.  

szerokość - 90/120/140/160/180/200 cm / 
długość całkowita - 207 cm / 
wysokość podstawy (bez materaca) - 40 cm / 
wysokość wezgłowia - 105 cm  

dostępne wymiary łóżka:

Łóżko SYCYLIA
na zdjęciu w tkaninie ANGEL 2744 
(tkanina z dopłatą)
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King Nowość Nowość Sycylia

dostępne wymiary łóżka:



Barcelona

Rąby to klasyka wzronicza w pikowanych wezgłowiach. To zawsze dobrze wygląda i pasuje do każdego stylu. 
Z dobrze dobranym materiałem wzór ten wzbogaca przestrzeń sypialni. 

szerokość - 90/120/140/160/180/200 cm / 
długość całkowita - 208 cm / 
wysokość podstawy (bez materaca) - 40 cm / 
wysokość wezgłowia - 105 cm  

dostępne wymiary łóżka:

Łóżko BARCELONA
na zdjęciu w tkaninie KANKAN 742 
(bez dopłaty).
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Milano

Poziomie prostokąty wprowadzają harmonijny układ do naszej sypialni. Od razu wszystko wydaje się „bardziej 
poukładane”. To wezgłowie dedykowane jeszcze szczególnie dla osób ceniących symetrię.  

szerokość - 90/120/140/160/180/200 cm / 
długość całkowita - 208 cm / 
wysokość podstawy (bez materaca) - 40 cm / 
wysokość wezgłowia - 105 cm  

dostępne wymiary łóżka:

Łóżko MILANO
na zdjęciu w tkaninie HAMILTON 2817
(bez dopłaty).  
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Wenecja

Nowoczesny wzór pasujący do każdej sypialni. Pionowo ustawione prostokąty na wezgowiu sprawiają 
wrażenie, że produkt jest wyższy i smuklejszy. Polecamy ten wzór szczególnie dla osób z małymi sypialniami.

szerokość - 90/120/140/160/180/200 cm / 
długość całkowita - 208 cm / 
wysokość podstawy (bez materaca) - 40 cm / 
wysokość wezgłowia - 105 cm  

dostępne wymiary łóżka:

Łóżko WENECJA
na zdjęciu w tkaninie HAMILTON 2803
(bez dopłaty).

Neapol Bis

Wygląd wezgłowia przypomina fale. Bryła staje się miękka i zdaje się płynąć po naszym pokoju. Ten wzór to 
przykład jak nawet wąskie łóżko wizualnie poszerzyć. Będziesz zaskoczony jak duże się będzie wydawać  
w Twojej sypialni.

Łóżko NEAPOL BIS
na zdjęciu w tkaninie HAMILTON 2811 
(bez dopłaty).

szerokość - 90/120/140/160/180/200 cm / 
długość całkowita - 208 cm / 
wysokość podstawy (bez materaca) - 40 cm / 
wysokość wezgłowia - 105 cm  

dostępne wymiary łóżka:



Avanti 001

Avanti 002

Avanti 003

Łóżko AVANTI to doskonała propozycja 
do eleganckiej sypiani. Symetryczna kostka
doskonale podkreśla nowoczesny charakter
produktu. Jakość wykonania i dbałosć o detale
to podstawowa cecha łóżka.  

Wyjątkowo udany wzór w naszej ofercie, który 
znalazł wielu zadowolonych klientów. Duże kształty 
symetrycznych brył doskonale dzielą przestrzeń 
wezgłowia i nadaja mu stabilny i jednoznaczny 
charakter.

Klimatyczne pikowanie z eleganckimi guzikami 
nadaje charakteru GLAMOUR. Ta stylistyka przywodzi 
na myśl wnętrza połyskliwe z dużą ilością srebra 
i kryształów. Wezgłowie zamknięte w ramie w kolorze 
podstawy może działać jak obraz.  

Łóżko AVANTI 001 - na zdjęciu podstawa oraz ramka wezgłowia  
w EKO SKÓRZE VENGE, środek wezgłowia ZŁOTY (bez dopłaty).  

Łóżko AVANTI 002 - na zdjęciu podstawa oraz ramka wezgłowia  
w EKO SKÓRZE VENGE, środek wezgłowia XXX (bez dopłaty).

Łóżko AVANTI 003 - na zdjęciu podstawa oraz ramka wezgłowia  
w EKO SKÓRZE VENGE, środek wezgłowia XXX (bez dopłaty).  

szerokość - 90/120/140/160/180/200 cm / długość całkowita - 208 cm / 
wysokość podstawy (bez materaca) - 40 cm / wysokość wezgłowia - 105 cm  

szerokość - 90/120/140/160/180/200 cm / długość całkowita - 208 cm / 
wysokość podstawy (bez materaca) - 40 cm / wysokość wezgłowia - 105 cm  

szerokość - 90/120/140/160/180/200 cm / długość całkowita - 208 cm / 
wysokość podstawy (bez materaca) - 40 cm / wysokość wezgłowia - 105 cm  

dostępne wymiary łóżka:

dostępne wymiary łóżka:

dostępne wymiary łóżka:
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Grekap 001

Grekap 002

Grekap 003

Doskonale wygląda w połyskliwych tkaninach. Złoty, 
srebrny, miedziany to kolory, które uwielbiają to 
łóżko. Dzięki temu wygląda nowocześnie i bogato. 
Delikatny wzór przepikowania podkreśla tylko 
prostą formę.

W stosunku do łóżka Grekap 001 różni się formą 
pikowań na wezgłowiu. Jest ich więcej, ułożone są 
symetrycznie na całej bryle wezgłowia w dwóch 
rzędach. Powtarzalność tych elementów podkreśla 
symetryczny wygląd łózka.  

Klasyka w najlepszym wydaniu. Pikowania jak na 
kanapach typu Chesterfield to najwyższy standard 
mebli tapicerowanych. Oprócz walorów wizualnych 
łóżko charakteryzuje się wyjątkową wygodą. Jego 
obszerne wezgłowie zachęca do oparcia się o nie.   

Łóżko GREKAP 001 - na zdjęciu łóżko w EKO SKÓRZE 
W KOLORZE ZŁOTYM (bez dopłaty).

Łóżko GREKAP 002 - na zdjęciu łóżko w EKO SKÓRZE 
W KOLORZE BIAŁYM Z DODATKIEM SREBRA (bez dopłaty).

Łóżko GREKAP 003 - na zdjęciu łóżko w EKO SKÓRZE 
W KOLORZE CZARNYM Z DODATKIEM SREBRA (bez dopłaty).

szerokość - 90/120/140/160/180/200 cm / długość całkowita - 216 cm / 
wysokość podstawy (bez materaca) - 40 cm / wysokość wezgłowia - 105 cm  

szerokość - 90/120/140/160/180/200 cm /długość całkowita - 216 cm / 
wysokość podstawy (bez materaca) - 40 cm / wysokość wezgłowia - 105 cm  

szerokość - 90/120/140/160/180/200 cm / długość całkowita - 216 cm / 
wysokość podstawy (bez materaca) - 40 cm / wysokość wezgłowia - 105 cm  

dostępne wymiary łóżka:

dostępne wymiary łóżka:

dostępne wymiary łóżka:



Materace i stelaże
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Materac ESTRELLA Materac PALMEA

Stelaż FLEX 3P

Materac DUAL H1/H3 Materac MEDIVIS

Stelaż TWINPACK Stelaż UNO

Szafka nocna 1 Szafka nocna 2 Szafka nocna 3

Materac BRUKSELA

Materac TEXEL

Oferujemy szeroki wybór materacy do spania oraz stelaży renomowanej firmy M&K Foam Koło. Posiadamy w ofercie 
materace do spania: bonelowe, kieszeniowe, lateksowe, termoelastyczne, wysokoelastyczne, ortopedyczne, dziecięce, 
jak również stelaże bez regulacji, stelaże z regulacją ręczną i elektryczną.

MK Foam Koło specjalizuje się w produkcji materacy o najwyższej jakości. Wszystkie wyroby posiadają niezbędne 
badania i atesty, zarówno jakościowe jak i wytrzymałościowe.

Materac KOKOS MEDIUM

Materac VENUS MULTI POCKET



FATDESIGN
ul. Ignatki 40/1
16-001 Kleosin

tel: +48 85 715 65 10, 
kom: +48 608 45 36 45

e-mail: biuro@fat-design.pl
www.fat-design.pl

Łóżka dostępne 
w dobrych salonach meblowych


