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LILLA BEDDING



Wyobraźnia
jest

ważniejsza od wiedzy,
ponieważ
wiedza

jest ograniczona. 

Albert Einstein
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Nasze projekty powstają zgodnie z najnowszymi światowymi
trendami we wzornictwie, oraz z niezwykłą dbałością o jakość
wykonania i dopracowania szczegółów.

Stawiamy na oryginalność i użytkowość projektowanych
przez nas rozwiązań.

Zaangażowanie w pracę, zdobyte doświadczenie oraz
pprofesjonalny zespół pozwala nam sprostać wymaganiom
wielu klientów.

AUTORSKIE

Używamy naturalnej bawełny w celu zapewnienia najbardziej
komfortowej, ekskluzywnej i wyjątkowo wytrzymałej pościeli.

Nasze ręcznie robione wyroby oznaczają, że jesteśmy w stanie 
bezpośrednio sprawdzać wszystkie surowce i zapewnić

najwyższy poziom jakości.

Tkaniny, które wykorzystujemy do
pprodukcji są wysokiej jakości posiadające specjalistyczne

certyfikaty, przebadane laboratoryjnie i pod ciągłą
kontrolą jakościową.

Materiały
WYSOKIEJ  JAKOŚCI
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Tworzymy wyposażenia do sypialni dziecięcych
dopasowane do różnych wnętrz. W naszej ofercie
znajdziesz komplety pościeli, abażury, tapety ścienne i 
naklejki dekoracyjne.

Od początku założenia, szczególną uwagę zwracamy na
staranne wykonanie detali oraz na materiały,
z z których korzystamy, dzięki czemu nasi klienci
mają gwarancję produktów najwyższej jakości.

Promujemy modę na pościel "ready to use", czyli z 
wszytym wypełnieniem, dzięki czemu można ją 
prać w pralce bez uszczerbku na jakości, uzyskując 100% 
czystości, co jest w przypadku alergików bardzo istotne.

Obecnie na rynku królują kołdry i oddzielnne
pposzewki - my, chcemy to zmienić i zachęcić do prania 
całości.

O D K R Y J
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Kołdra z wypełnieniem
Pasuje do łóżek o szer.
Poduszka dekoracyjna
Poszewki na poduszki
Prześcieradło
Wypełnienie
MMateriał

168 cm x 225 cm
90 cm - 140 cm
43 cm x 43 cm
2 szt. 50 cm x 70 cm
167 cm x 243 cm
100% poliestr
1100% bawełna

KOMPLET POŚCIELI
Pojazdy

PD03

Kołdra z wypełnieniem
Pasuje do łóżek o szer.
Poduszka dekoracyjna
Poszewki na poduszki
Prześcieradło
Wypełnienie
MMateriał

168 cm x 225 cm
90 cm - 140 cm
43 cm x 43 cm
2 szt. 50 cm x 70 cm
167 cm x 243 cm
100% poliestr
1100% bawełna

KOMPLET POŚCIELI
Karnawał Zwięrzat

PD02

Kołdra z wypełnieniem
Pasuje do łóżek o szer.
Poduszka dekoracyjna
Poszewki na poduszki
Prześcieradło
Wypełnienie
MMateriał

168 cm x 225 cm
90 cm - 140 cm
43 cm x 43 cm
2 szt. 50 cm x 70 cm
167 cm x 243 cm
100% poliestr
1100% bawełna

KOMPLET POŚCIELI
Brązowe Misie

Pościele
dziecięce

PD01
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Kołdra z wypełnieniem
Pasuje do łóżek o szer.
Poduszka dekoracyjna
Poszewki na poduszki
Prześcieradło
Wypełnienie
MMateriał

168 cm x 225 cm
90 cm - 140 cm
43 cm x 43 cm
2 szt. 50 cm x 70 cm
167 cm x 243 cm
100% poliestr
1100% bawełna

KOMPLET POŚCIELI
Wesołe Misie

PD07

Kołdra z wypełnieniem
Pasuje do łóżek o szer.
Poduszka dekoracyjna
Poszewki na poduszki
Prześcieradło
Wypełnienie
MMateriał

168 cm x 225 cm
90 cm - 140 cm
43 cm x 43 cm
2 szt. 50 cm x 70 cm
167 cm x 243 cm
100% poliestr
1100% bawełna

KOMPLET POŚCIELI
Słodkie Kotki

PD06

Kołdra z wypełnieniem
Pasuje do łóżek o szer.
Poduszka dekoracyjna
Poszewki na poduszki
Prześcieradło
Wypełnienie
MMateriał

168 cm x 225 cm
90 cm - 140 cm
43 cm x 43 cm
2 szt. 50 cm x 70 cm
167 cm x 243 cm
100% poliestr
1100% bawełna

KOMPLET POŚCIELI
Różowe Flamingi

PD05

Kołdra z wypełnieniem
Pasuje do łóżek o szer.
Poduszka dekoracyjna
Poszewki na poduszki
Prześcieradło
Wypełnienie
MMateriał

168 cm x 225 cm
90 cm - 140 cm
43 cm x 43 cm
2 szt. 50 cm x 70 cm
167 cm x 243 cm
100% poliestr
1100% bawełna

KOMPLET POŚCIELI
Słodkich Snów

PD04
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Przeznaczenie
Mocowanie
Materiał
Duży abażur
Mały abażur

lampy stojące i wiszące
na oprawkę E27 lub E14
tkanina połysk z nadrukiem
350 mm [ średnica ] x 200 mm [ wysokość]
170 mm [ średnica ] x 130 mm [ wysokość]

ABAŻUR CYLINDRYCZNY
Pojazdy

A03

Przeznaczenie
Mocowanie
Materiał
Duży abażur
Mały abażur

lampy stojące i wiszące
na oprawkę E27 lub E14
tkanina połysk z nadrukiem
350 mm [ średnica ] x 200 mm [ wysokość]
170 mm [ średnica ] x 130 mm [ wysokość]

ABAŻUR CYLINDRYCZNY
Karnawał Zwierząt

A02

Przeznaczenie
Mocowanie
Materiał
Duży abażur
Mały abażur

lampy stojące i wiszące
na oprawkę E27 lub E14
tkanina połysk z nadrukiem
350 mm [ średnica ] x 200 mm [ wysokość]
170 mm [ średnica ] x 130 mm [ wysokość]

ABAŻUR CYLINDRYCZNY
Brązowe Misie

Abażury
do lamp stojących / wiszących

A01
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Przeznaczenie
Mocowanie
Materiał
Duży abażur
Mały abażur

lampy stojące i wiszące
na oprawkę E27 lub E14
tkanina połysk z nadrukiem
350 mm [ średnica ] x 200 mm [ wysokość]
170 mm [ średnica ] x 130 mm [ wysokość]

ABAŻUR CYLINDRYCZNY
Wesołe Misie

A07

Przeznaczenie
Mocowanie
Materiał
Duży abażur
Mały abażur

lampy stojące i wiszące
na oprawkę E27 lub E14
tkanina połysk z nadrukiem
350 mm [ średnica ] x 200 mm [ wysokość]
170 mm [ średnica ] x 130 mm [ wysokość]

ABAŻUR CYLINDRYCZNY
Słodkie Kotki

A06

Przeznaczenie
Mocowanie
Materiał
Duży abażur
Mały abażur

lampy stojące i wiszące
na oprawkę E27 lub E14
tkanina połysk z nadrukiem
350 mm [ średnica ] x 200 mm [ wysokość]
170 mm [ średnica ] x 130 mm [ wysokość]

ABAŻUR CYLINDRYCZNY
Różowe Flamingi

A05

Przeznaczenie
Mocowanie
Materiał
Duży abażur
Mały abażur

lampy stojące i wiszące
na oprawkę E27 lub E14
tkanina połysk z nadrukiem
350 mm [ średnica ] x 200 mm [ wysokość]
170 mm [ średnica ] x 130 mm [ wysokość]

ABAŻUR CYLINDRYCZNY
Słodkich Snów

A04
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Gramatura
Struktura
Materiał
Rozmiar

220 g/m2 | 350 g/m2
satynowa / matowa
vinyl na flizelinie   |   lateks powlekany
od 100 cm x 100 cm

FOTOTAPETA
Pojazdy

T03

Gramatura
Struktura
Materiał
Rozmiar

220 g/m2 | 350 g/m2
satynowa / matowa
vinyl na flizelinie   |   lateks powlekany
od 100 cm x 100 cm

FOTOTAPETA
Karnawał Zwierząt

T02

Gramatura
Struktura
Materiał
Rozmiar

220 g/m2 | 350 g/m2
satynowa / matowa
vinyl na flizelinie   |   lateks powlekany
od 100 cm x 100 cm

FOTOTAPETA
Brązowe Misie

Tapety ścienne
również na zamówienie

T01
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Gramatura
Struktura
Materiał
Rozmiar

220 g/m2 | 350 g/m2
satynowa / matowa
vinyl na flizelinie   |   lateks powlekany
od 100 cm x 100 cm

FOTOTAPETA
Wesołe Misie

T07

Gramatura
Struktura
Materiał
Rozmiar

220 g/m2 | 350 g/m2
satynowa / matowa
vinyl na flizelinie   |   lateks powlekany
od 100 cm x 100 cm

FOTOTAPETA
Słodkie Kotki

T06

Gramatura
Struktura
Materiał
Rozmiar

220 g/m2 | 350 g/m2
satynowa / matowa
vinyl na flizelinie   |   lateks powlekany
od 100 cm x 100 cm

FOTOTAPETA
Różowe Flamingi

T05

Gramatura
Struktura
Materiał
Rozmiar

220 g/m2 | 350 g/m2
satynowa / matowa
vinyl na flizelinie   |   lateks powlekany
od 100 cm x 100 cm

FOTOTAPETA
Słodkich Snów

T04
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Gramatura
Struktura
Materiał
Rozmiar

220 g/m2 | 350 g/m2
satynowa / matowa
magicstick   |   lateks powlekany
od 30 cm x 250 cm

NAKLEJKA DEKORACYJNA
Pojazdy

N03

Gramatura
Struktura
Materiał
Rozmiar

220 g/m2 | 350 g/m2
satynowa / matowa
magicstick   |   lateks powlekany
od 30 cm x 250 cm

NAKLEJKA DEKORACYJNA
Karnawał Zwierząt

N02

Gramatura
Struktura
Materiał
Rozmiar

220 g/m2 | 350 g/m2
satynowa / matowa
magicstick   |   lateks powlekany
od 30 cm x 250 cm

NAKLEJKA DEKORACYJNA
Brązowe Misie

Naklejki dekoracyjne
również na zamówienie

N01
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Gramatura
Struktura
Materiał
Rozmiar

220 g/m2 | 350 g/m2
satynowa / matowa
magicstick   |   lateks powlekany
od 30 cm x 250 cm

NAKLEJKA DEKORACYJNA
Wesołe Misie

N07

Gramatura
Struktura
Materiał
Rozmiar

220 g/m2 | 350 g/m2
satynowa / matowa
magicstick   |   lateks powlekany
od 30 cm x 250 cm

NAKLEJKA DEKORACYJNA
Słodkie Kotki

N06

Gramatura
Struktura
Materiał
Rozmiar

220 g/m2 | 350 g/m2
satynowa / matowa
magicstick   |   lateks powlekany
od 30 cm x 250 cm

NAKLEJKA DEKORACYJNA
Różowe Flamingi

N05

Gramatura
Struktura
Materiał
Rozmiar

220 g/m2 | 350 g/m2
satynowa / matowa
magicstick   |   lateks powlekany
od 30 cm x 250 cm

NAKLEJKA DEKORACYJNA
Słodkich Snów

N04
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Rabat Dla Nowy Klientów
Abyś w pełni mógł się cieszyć
z zakupów, przygotowaliśmy dla każdego
specjalny rabat 5% na pierwsze zakupy.

Sprzedaż hurtowa i współpraca
Oferujemy nasze produkty odbiorcom
iindywidualnym jak i hurtowym.
Jesteśmy otwarci na dropshipping 
oraz zamówienia indywidualne.

Darmowa Dostawa
Wszystkie produkty, objęte są akcją
darmowej dostawy do odwołania.

Życzymy wszystkim udanych zakupów !

30 Dni Na Zwrot
Gwarantujemy możliwość

zzwrócenia nieuszkodzonych towarów,
bądź bezproblemowej wymiany

na inny produkt.

W ofercie Lilla Bedding znajdziesz
vouchery upominkowe - Gift Card.

Polecamy ten rodzaj udogodnienia, ponieważ każdy może 
samodzielnie wybrać rodzaj produktu.

Vouchery w kwotach 100 zł, 200 zł, 500 zł i “na życzenie”
są do zrealizowania w dowolnym momencie.

PPełny regulamin znajdziesz na  naszym sklepie internetowym.

Vouchery
UPOMINKOWE
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Komplety pościeli dziecięcych

Modne wzory oraz oryginalne kolorystyki a także połączenie barw 
sprawiają, że pościele idealnie komponuje się
w każdym dziecięcym pokoju. 
Nasze pościele wykonane zostały ze 100% bawełny –
materiał posiada jednorodną powierzchnię i cechuje się wysoką
jjakością przędz. Produkty są szyte ręcznie, z najwyższą
dokładnością i z wykorzystaniem najlepszych jakościowo
materiałów. Doskonale sprawdzają się w roli stylowego i
nietuzinkowego prezentu. 
Zestaw 5 elementowy: kołdra z wypełnieniem,
poduszka dekoracyjna, poszewki na poduszki, prześcieradło.
Sugerowana temperatura prania pościeli to 30°C.
PPościel prasować należy w optymalnej temperaturze co ułatwia 
eliminację bakterii i drobnoustrojów.

Abażury

Abażury z nadrukiem przekonują designem oraz wysoką jakością 
materiałów. Produkty o cylindrycznym kształcie, przeznaczone do 
lamp podłogowych, stołowych bądź sufitowych / ściennych.
Wszystkie abażury – dostępne w dwóch wielkościach –
pposiadają uniwersalne mocowania.
Do abażuru będziesz potrzebować lampy z mocowaniem źródła 
światła na oprawkę E27 / E14, którą należy kupić we własnym 
zakresie.

Tapety ścienne i naklejki dekoracyjne

Fototapeta latexowa jest materiałem o satynowym wykończeniu, 
łatwym w montażu. Fototapeta nie przepuszcza kleju,
cco zapobiega odkształceniom. Wydruk latexowy
pozwala osiągnąć głębokie i soczyste kolory. Materiał ten nie jest 
polecany do pomieszczeń narażonych na wysoką wilgotność i 
częsty dotyk – potrzebny klej: Metylan Special Instant

Fototapeta winylowa na podkładzie flizelinowym o wyjątkowej 
odporności na trudne warunki. Materiał można przecierać
wilgotną ściereczką. Technologia wydruku HP Latex zapewnia
nnieblaknące, żywe kolory. Podkład flizelinowy sprawia,
że materiał jest odporny na odkształcenia i rozciąganie
– potrzebny klej: Metylan Direct do tapet flizelinowych

Podłoże MagicStick jest innowacyjnym materiałem
samoprzylepnym z możliwością wielokrotnego
odklejania i przyklejania.
Materiał nie brudzi się, nie drze i przykleja na każdą płaską
ppowierzchnię! Jego główną zaletą jest bardzo prosty montaż – bez 
problemu zainstalujesz materiał samodzielnie, bez uporczywych 
pęcherzy. Materiał można też bardzo łatwo usunąć, bez
uszkodzenia oklejanej powierzchni.
Materiał nie nadaje się do stosowania na farby latexowe oraz
teksturowane ściany (może to spowodować odklejanie się
mmateriału). Powierzchnia przeznaczona do aplikacji fototapety musi 
być czysta, sucha, wolna od kurzu.

Informacje
P O Z N A J



Sklep internetowy
Email
Telefon
Adres

www.lillabedding.pl
biuro@lillabedding.pl
+48 607 888 555
ul. Generała Władysława Sikorskiego 20, 34-400 Nowy Targ

WSPÓŁPRACA
Kontakt
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