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Przedstawiamy Państwu najnowszy  
katalog z ofertą łóżek tapicerowanych  
LIVEO Meble, znajdziecie  w nim uznane  
i sprawdzone wzory łóżek tapicerowanych, 
których Państwo poszukujecie. Są one 
idealnie zaprojektowane, nowoczesne, 
komfortowe, przytulne, a zarazem 
bardzo praktyczne nadające klimat 
każdej sypialni. Do produkcji stosujemy 
materiały najwyższej  jakości, funkcjonalne  
i praktyczne z których emanuje lekkość, 
elegancja gwarantują wysoki komfort 
codziennego wypoczynku. Dołącz do  
Naszych zadowolonych Klientów i ciesz 
się idealnym łóżkiem w Twojej sypialni. 

LIVEO Meble

Szanowni Klienci 
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•	 Wymiary: (szer./dł./wys.) 
BELLO - Łoże 140: 158/234/103 cm 
BELLO - Łoże 160: 178/234/103 cm 
BELLO - Łoże 180: 198/234/103 cm

•	 Wysokość szczytu niskiego 36 cm
•	 Łoża dostępne są w materiałach obiciowych 

z aktualnego wzornika producenta
•	 Łoża w opcji z pojemnikiem tylko ze stelażem 

metalowym

Bello

Kolorystyka: Kronos 22
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Kolor wykończenia: dąb grandson grafit biały

•	 Wymiary: (szer./dł./wys.)                  
LUNA - Łoże 140: 162/237/115 cm 
LUNA - Łoże 160: 182/237/115 cm 
LUNA - Łoże 180: 202/237/115 cm

•	 Wysokość szczytu niskiego 43 cm
•	 Łoża dostępne są w materiałach obiciowych 

z aktualnego wzornika producenta
•	 Łoża w opcji z pojemnikiem tylko ze stelażem 

metalowym
•	 Podświetlenie LED w opcji

Luna

Kolorystyka: Solo 260
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odświetlenie LED w opcji.
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•	 Wymiary: (szer./dł./wys.)                  
BOLERO - Łoże 140: 162/237/115 cm 
BOLERO - Łoże 160: 182/237/115 cm 
BOLERO - Łoże 180: 202/237/115 cm

•	 Wysokość szczytu niskiego 43 cm
•	 Łoża dostępne są w materiałach obiciowych 

z aktualnego wzornika producenta
•	 Łoża w opcji z pojemnikiem tylko ze stelażem 

metalowym
•	 Podświetlenie LED w opcji

Kolor wykończenia: dąb grandson grafit biały

Bolero

Kolorystyka: Tatum 281
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odświetlenie LED w opcji.
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•	 Wymiary: (szer./dł./wys.)  
GLAMOUR - Łoże 140: 167/235/112 cm          
GLAMOUR - Łoże 160: 187/235/112 cm        
GLAMOUR - Łoże 180: 207/235/112 cm

•	 Wysokość szczytu niskiego 43 cm
•	 Łoża dostępne są w materiałach obiciowych 

z aktualnego wzornika producenta
•	 Łoża w opcji z pojemnikiem tylko ze stelażem 

metalowym

Glamour

Kolorystyka: Solo 260

HIT
SPRZEDAŻY
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•	 Wymiary: (szer./dł./wys.) 
VINCI - Łoże 140: 160/230/111 cm 
VINCI - Łoże 160: 180/230/111 cm 
VINCI - Łoże 180: 200/230/111 cm

•	 Wysokość szczytu niskiego 43 cm
•	 Łoża dostępne są w materiałach obiciowych 

z aktualnego wzornika producenta
•	 Łoża w opcji z pojemnikiem tylko ze stelażem 

metalowym

Vinci

Kolorystyka: Victoria 80
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•	 Wymiary: (szer./dł./wys.)  
CARMEN - Łoże 140: 155/222/119 cm          
CARMEN - Łoże 160: 175/222/119 cm        
CARMEN - Łoże 180: 195/222/119 cm 
CARMEN - Szafka nocna: 57/55/119 cm

•	 Wysokość szczytu niskiego 38 cm
•	 Łoża dostępne są w materiałach obiciowych 

z aktualnego wzornika producenta
•	 Łoża w opcji z pojemnikiem tylko ze stelażem 

metalowym
•	 Szafki nocne w opcji

Carmen

Kolorystyka: Victoria 100

HIT
SPRZEDAŻY
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Kolorystyka: Victoria 95

•	 Wymiary: (szer./dł./wys.)                  
MAGIC - Łoże 120: 137/217/110(94) cm 
MAGIC - Łoże 140: 157/217/110(94) cm 
MAGIC - Łoże 160: 177/217/110(94) cm

•	 Wysokość szczytu niskiego 36 cm
•	 Łoża dostępne są w materiałach obiciowych 

z aktualnego wzornika producenta
•	 Łoża w opcji z pojemnikiem tylko ze stelażem 

metalowym

Magic

Wersja 
standardowa 

zagłowia

Wersja 
z niższym 
zagłowiem

11
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•	 Wymiary: (szer./dł./wys.)                  
KAJA - Łoże 140: 152/215/118 cm 
KAJA - Łoże 160: 172/215/118 cm 
KAJA - Łoże 180: 192/215/118 cm

•	 Wysokość szczytu niskiego 40 cm
•	 Łoża dostępne są w materiałach obiciowych 

z aktualnego wzornika producenta
•	 Łoża w opcji z pojemnikiem tylko ze stelażem 

metalowym

Kaja

Kolorystyka: Zetta 302
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•	 Wymiary: (szer./dł./wys.)  
AV 17 - Łoże 160: 185/216/104 cm    
AV 17 - Łoże 180: 205/216/104 cm

•	 Wysokość szczytu niskiego 33 cm
•	 Łoża dostępne są w materiałach obiciowych 

z aktualnego wzornika producenta
•	 Łoża w opcji z pojemnikiem tylko ze stelażem 

metalowym

Avalon

Kolorystyka: Solo 263
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•	 Wymiary: (szer./dł./wys.)  
AV 18 - Łoże 160: 185/216/104 cm    
AV 18 - Łoże 180: 205/216/104 cm

•	 Wysokość szczytu niskiego 33 cm
•	 Łoża dostępne są w materiałach obiciowych 

z aktualnego wzornika producenta
•	 Łoża w opcji z pojemnikiem tylko ze stelażem 

metalowym
•	 Oświetlenie typu LED w komplecie

Avalon 
LED

Kolorystyka: Eko Skay Tiguan 105/B1
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ne podświetlenie LED
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•	 Wymiary: (szer./dł./wys.)  
NC 26 - Łoże 160: 181,5/238/97 cm   
NC 26 - Łoże 180: 201,5/238/97 cm

•	 Wysokość szczytu niskiego 39 cm
•	 Łoża dostępne są w materiałach obiciowych 

z aktualnego wzornika producenta
•	 Łoża w opcji z pojemnikiem tylko ze stelażem 

metalowym

Nicol II

Kolorystyka: Eko Skay B1/Tiguan 106

HIT
SPRZEDAŻY
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Stelaże

Stelaże drewniane. Wytrzymałe stelaże zostały wykonane z drewna liściastego, klejonego warstwowo, dostępne są w rozmiarach: 90 cm x 200 cm, 140 cm x 200 cm, 160 cm x 200 cm oraz 180 cm x 200 cm. 
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Stelaże metalowe. Stelaże na ramie metalowej dostępne są w rozmiarach: 90 cm x 200 cm, 120 cm x 200 cm, 140 cm x 200 cm, 160 cm x 200 cm oraz 180 cm x 200 cm. 
Wzmocniona konstrukcja stelaży metalowych przez zastosowanie dwóch profili biegnących przez środek stelaża. Nie wymaga stosowania nóżki podporowej. 
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W materacu BIO-PLUS zastosowano sprężyny bonelowe, wykonane z wysokogatunko-
wego drutu o średnicy 2,2 mm. Wkład sprężynowy obłożony jest z jednej strony prze-
kładką tapicerską, matą kokosową (pokrytą naturalnym lateksem dla zwiększenia ela-
styczności twardości), pianką poliuretanową T-25/20 mm, o zwiększonej elastyczności 
oraz wełną owczą 250g/m2, a z drugiej strony przekładką tapicerską oraz komfortową 
pianką relaksującą T25-42/35 mm. Wysokość materaca wynosi około 19 cm.

DOSTĘPNE POKROWCE: 
ALERGIK, JERSEY, ALOE VERA,
BAMBUS.

W materacu DE-LUX zastosowano sprężyny kieszeniowe, wykonane z wysokogatunko-
wego drutu o średnicy 1,8 mm. Wkład sprężynowy obłożony jest z jednej strony matą 
kokosową (pokrytą naturalnym lateksem dla zwiększenia elastyczności i twardości), 
przewiewną pianką lateksową o grubości 30 mm oraz wełną owczą 250 g/m2, a z dru-
giej matą kokosową oraz komfortową pianką relaksującą HR38. Wysokość materaca 
wynosi około 22 cm. 

DOSTĘPNE POKROWCE: 
JERSEY, ALOE VERA, BAMBUS.

Bio
-P

lus
De

-Lu
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W materacu zastosowano sprężyny kieszeniowe 7 strefowe, wykonane
z wysokogatunkowego drutu o średnicy 1,6-1,8 mm. Wkład
sprężynowy obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską
i pianką poliuretanową T-25/20 mm, o zwiększonej elastyczności.
Wysokość materaca wynosi ok. 19 cm.

DOSTĘPNY POKROWIEC: 
JERSEY.

Ma
rs

W materacu zastosowano sprężyny kieszeniowe 1 strefowe, wykonane
z wysokogatunkowego drutu o średnicy 1,8 mm. Wkład
sprężynowy obłożony jest z jednej strony przekładką tapicerską,
matą lateksowo-kokosową oraz pianką poliuretanową T-25/20
mm, o zwiększonej elastyczności, a z drugiej przekładką tapicerską
oraz pianką poliuretanową T-30/30 mm. Wysokość materaca
wynosi ok. 19 cm.

DOSTĘPNE POKROWCE: 
ALERGIK, JERSEY.Fle

x

W materacu zastosowano sprężyny kieszeniowe 1 strefowe, wykonane
z wysokogatunkowego drutu o średnicy 1,8 mm. Wkład
sprężynowy obłożony jest z jednej strony przekładką tapicerską
oraz komfortową pianką relaksującą HR/30 mm, a z drugiej przekładką
tapicerską, pianką poliuretanową T-30/20 mm oraz pianką
viskoelastyczną (z pamięcią) 30 mm. Wysokość materaca wynosi
ok. 22 cm.

DOSTĘPNE POKROWCE: 
JERSEY, ALOE VERA.

Lux
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

W materacu PRINCESS zastosowano sprężyny kieszeniowe, wykonane z wysokogatun-
kowego drutu o średnicy 1,8 mm. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie prze-
kładką tapicerską i pianką poliuretanową T-25/20 mm, o zwiększonej elastyczności. 
Wysokość materaca wynosi około 19 cm.

DOSTĘPNE POKROWCE: 
ALERGIK, JERSEY, ALOE VERA,
BAMBUS.
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H3
TWARDOŚĆ
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W materacu OLIMPIC zastosowano sprężyny bonelowe, wykona-
ne z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2 mm. Wkład sprężyno-
wy obłożony jest z jednej strony przekładką tapicerską, matą kokoso-
wą (pokrytą naturalnym lateksem dla zwiększenia elastyczności twardości) 
i pianką poliuretanową T-25/20 mm, o zwiększonej elastyczności. Wysokość materaca 
wynosi około 17 cm.

DOSTĘPNE POKROWCE: 
ALERGIK, JERSEY.

W materacu FENIKS zastosowano sprężyny bonelowe, wykonane z wysokogatunko-
wego drutu o średnicy 2,2 mm. Wkład sprężynowy obłożony jest od góry przekładką 
tapicerską, matą kokosową (pokrytą naturalnym lateksem dla zwiększenia elastycz-
ności twardości) oraz pianką poliuretanową T-25/20 mm, o zwiększonej elastyczności. 
Całość umieszczona jest na ramie drewnianej z poprzeczkami. Wysokość materaca 
wynosi około 21 cm.

DOSTĘPNE POKROWCE:
ALERGIK, JERSEY.

W materacu ESTER zastosowano sprężyny bonelowe, wykonane z wysokogatunkowe-
go drutu o średnicy 2,2 mm. Wkład sprężynowy obłożony jest od góry przekładką ta-
picerską, oraz pianką poliuretanową T-25/20 mm, o zwiększonej elastyczności. Całość 
umieszczona jest na ramie drewnianej z poprzeczkami. Wysokość materaca wynosi 
około 21 cm.

DOSTĘPNY POKROWIEC:
ALERGIK.

W materacu CLASSIC zastosowano sprężyny bonelowe, wykonane z wysokogatun-
kowego drutu o średnicy 2,2 mm. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie prze-
kładką tapicerską i pianką poliuretanową T-25/20 mm, o zwiększonej elastyczności. 
Wysokość materaca wynosi około 16 cm.

DOSTĘPNY POKROWIEC:
ALERGIK.

Cla
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W materacu GALAXY zastosowano pięciostrefową elastyczną piankę T30. Struktura 
wycięć zapewnia optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz materaca. Wysokość ma-
teraca wynosi około 17 cm.

DOSTĘPNE POKROWCE: 
ALERGIK, JERSEY, ALOE VERA,
BAMBUS.
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H3
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H3
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TWARDOŚĆ
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MATERAC DWUSTRONNY
Materac może być użytkowany po obu stronach, co zwiększa jego żywotność.

MATERAC ZIMA/LATO
Letnia strona pokrowca z owatą przejmuje prawie połowę z wytwarzanej przez ciało wilgoci, 
tym samym ochładza nasz organizm i zapewnia odpowiednią wentylację w gorące dni. Zimowa 
strona pokrowca z wełną poprawia krążenie co stwarza uczucie ciepła.

MATERAC 5 - STREFOWY
Materac podzielony jest na 5 specjalnie ukształtowanych stref o zróżnicowanej twardości 
zapewniających całemu ciału idealne wsparcie.

MATERAC ORTOPEDYCZNY
Pozwala na ułożenie kręgosłupa w naturalnej, anatomicznej pozycji.  Aby uzyskać takie 
zdrowotne ułożenie, materace posiadają tzw. elastyczność punktową. Podczas nacisku na 
materac w jednym miejscu, ugięciu ulega tylko obszar naciskany i bezpośrednie sąsiedztwo 
tego obszaru, o możliwie małym promieniu. Nacisk na materac w jednym punkcie, nie ma 
wpływu na ugięcie materaca w innych punktach. Materac ugina się tylko w tych miejscach, 
w których ma kontakt z ciałem, i w każdym z tych punktów tylko w takim stopniu,  
w jakim żąda tego ciało. Dzięki temu kręgosłup nie jest narażony na nienaturalne wygięcia  
i przyjmuje swoją fizjologicznie poprawną pozycję.

OWATA
Owata jest materiałem stosowanym w meblu miękkim, bezpośrednio pod materiał 
obiciowy, jako warstwa wyściełająca meble tapicerowane. Włóknina meblowa 
nadaje meblom odpowiednią miękkość i puszystość podwyższając tym samym 
komfort mebla. Włóknina meblowa odznacza się wysoką puszystością a także 
niskim odkształcaniem.

PŁYTA KOKOSOWA
Włókno kokosowe pochodzi z łupiny orzecha kokosowego. Włókno kokosowe jest 
bardzo odporne,  elastyczne, mocne i prawie nie ulega zużyciu z upływem czasu. 
Zapewnia także kontrolowaną temperaturę (w materacach oraz warstwach 
izolacyjnych) oraz absorpcję dźwięku/fal (izolacja akustyczna i absorpcja mikrofal). 
Ponadto jest higroskopijne i wiąże nadmierną wilgotność w pomieszczeniu. Mata 
kokosowa dla zwiększenia elastyczności i twardości pokryta jest naturalnym 
lateksem.

OWCZA WEŁNA
Żywa wełna jest naturalnie skręcona. Zastosowanie jej w materacach i pościeli czyni 
je eleganckimi, puszystymi i wygodnymi. Wełna może wchłonąć dwa razy więcej 
wilgoci niż bawełna i 30 razy więcej niż poliester! Wełna cechuje się naturalną 
trudnopalnością (można ją dotknąć zapalnym papierosem) oraz właściwościami 
tłumiącymi płomień, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia poprzez jego 
zduszenie. Produkty wykonane z czystej żywej wełny nie powodują alergii. Żywa 
wełna wchłania wilgoć  z otoczenia i zapobiega powstawaniu grzybów, przerywając 
w ten sposób łańcuch pokarmowy, od którego uzależnione są roztocze kurzu 
domowego. 

SPRĘŻYNY KIESZONKOWE
Materace ze sprężyną kieszeniową dają bardzo dobre podparcie punktowe. 
Poprzez zastosowanie niepołączonych sprężyn, materac działa strefowo, dzięki 
czemu idealnie dopasowuje się do kształtu ciała. Jest to rozwiązanie dające dużo 
większy komfort snu.

SPRĘŻYNY BONELL
Nadają się do każdego ciężaru ciała, zapewniając  optymalną wygodę snu. 
Materace, w których zastosowano wkład sprężynowy typu bonell, posiadają 
system połączonych ze sobą sprężyn, średnica w części środkowej jest mniejsza 
niż średnica części zewnętrznych. Zapewnia to, tzw. sprężystość progresywną, czyli 
wysoki stopień elastyczności powierzchniowej.

PIANKA POLIURETANOWA 
Ma dość szerokie zastosowanie. Najszerzej jest stosowana w tapicerstwie  
i przemyśle meblowym. Pianka jest używana zarówno do produkcji jak i renowacji 
mebli. Ze względu na wysoką sprężystość doskonale nadaje się na różnego typu 
materace. Może służyć jako samodzielny materac jak również jako element 
składowy kanapy.

PIANKA WYSOKOELASTYCZNA
Pianka HR to rodzaj wysokoelastycznej pianki poliuretanowej. Elastyczność tego surowca 
zapewnia odpowiednie podparcie dla ciała w każdej pozycji. Pomaga regenerować kręgosłup, 
dyski i stawy w czasie snu. Ze względu na otwartą strukturę komórek jest wysoko przewiewny, 
dzięki czemu reguluje różnicę temperatur i zapewnia odpowiednią klimatyzację materaca. 
Właściwa przewiewność jest uważana za jeden z ważniejszych czynników zdrowego snu. 
Materiał ten gwarantuje długi okres użytkowania materaca z zachowaniem stabilnych 
właściwości ortopedycznych.

PIANKA PROFILOWANA
Pianka posiadająca różne profile wycięć, zapewniające doskonałe podparcie kręgosłupa oraz 
optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz materaca.

TWARDOŚĆ
Twardość H3 oznacza, że materac jest średnio twardy. Uznaje się to za jedną z twardości 
uniwersalnych. Najbardziej komfortowo będą się na nim czuć osoby o wadze od 70 do 120 kg.

MATERAC 7 - STREFOWY
Materac podzielony jest na 7 specjalnie ukształtowanych stref o zróżnicowanej twardości 
zapewniających całemu ciału idealne wsparcie.

POKROWIEC NA ZAMEK
Dzięki zastosowaniu zamka istnieje możliwość zdjęcia pokrowca.

OZNACZENIA:

LATEKS
Produkt pochodzenia naturalnego, wykonany z kauczukowego mleczka. Zawdzięcza temu swoje 
wyjątkowe walory użytkowe, wysoką elastyczność, sprężystość, odporność na odkształcenia 
oraz zdolność zachowania swoich właściwości przez długi okres czasu użytkowania. LATEKS 
posiada doskonałą wentylację dzięki dużej ilości otworków umieszczonych w strukturze 
pianki, zapewniających właściwe krążenie krwi. Materace lateksowe idealnie dopasowują się 
do kształtu ciała w każdym położeniu  i zapewniają przyjemny komfort snu. Stuprocentowo 
czysty naturalny lateks jest z natury hipoalergiczny, antybakteryjny i odporny na roztocza, 
co czyni go idealnym materiałem dla alergików i dla każdego, kto po prostu chce oddychać 
czystym, świeżym powietrzem podczas snu.

H3
TWARDOŚĆ
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Pokrowiec ALERGIK
Tkanina o atrakcyjnej strukturze spełniająca wszystkie wymagania stawiane pokryciom higienicznym i antyalergicznym. Tkanina bardzo lekka, przewiewna, a 
jednocześnie utrzymująca stałą temperaturę ciała, zapobiegająca nadmiernemu poceniu skóry. Przeciwdziała rozwojowi mikroorganizmów, roztoczy i kurzu. 
Wykonany jest z materiału obiciowego (58,6% poliester, 41,4% polipropylen), pikowanego obustronnie włókniną puszystą antyalergiczną 100g/m2.
Pokrowiec można prać w temperaturze 40° C.

Pokrowiec JERSEY
Pokrowiec z suwakiem umożliwiający łatwe zdejmowanie, które uprości utrzymanie czystości. Hypoalergiczny doskonałej jakości, przyjemny w dotyku sprawi, że 
sen stanie się najlepiej spędzonym czasem. Chroni przed działaniem roztoczy i alergenów. Wykonany z tkaniny poliestrowej (100% poliester). 
Wykonany jest z materiału typu jersey (100% poliester), pikowanego obustronnie włókniną puszystą antyalergiczną 250g/m2. Dzięki zastosowaniu zamka 
istnieje możliwość zdjęcia pokrowca.
Pokrowiec można prać w temperaturze 40° C.

Pokrowiec ALOE VERA
Pokrowiec Aloe Vera łączy komfortowy wypoczynek kręgosłupa szyjnego z korzystnym wpływem Aloesu. Pokrowiec Aloe Vera zapewnia odświeżający sen. Wy-
korzystanie naturalnych składników ma pozytywny wpływ na organizm. Aloes to lecznicza roślina o wielu zastosowaniach. Ma działanie przeciwzapalne, przeciw 
pleśniowe, antybiotyczne i regeneracyjne, obniża temperaturę, wspiera system odpornościowy i pomaga usunąć szkodliwe substancje oraz pomaga w gojeniu 
ran.
Wykonany jest z materiału typu aloevera (29,3% wełna, 70,7% poliester), pikowanego obustronnie włókniną puszystą antyalergiczną 350g/m2 z dodatkiem 
ekstraktu z liści aloesu. Dzięki zastosowaniu zamka istnieje możliwość zdjęcia pokrowca.
Pokrowiec można prać w temperaturze 60° C.

Pokrowiec BAMBUS
Włókno bambusowe to zielone włókno naturalne o szerokim zastosowaniu, używane do produkcji takich wyrobów, jak tkaniny domowe, pościel, bielizna, odzież 
sportowa itd. Produkty końcowe wykonane z włókna bambusowego stały się popularne w Japonii, Korei, na Tajwanie, w Stanach Zjednoczonych i Europie. Mi-
krostruktura włókna bambusowego poprawia właściwości chłodzące i zwiększa przewiewność produktu końcowego. Włókno bambusowe cechuje się niespoty-
kaną miękkością. Wchłania cztery razy więcej wilgoci niż bawełna i zawiera naturalne składniki antybakteryjne. 
Wykonany jest z materiału typu bamboo (28,8% bambus, 71,2% poliester), pikowanego obustronnie włókniną puszystą antyalergiczną 350g/m2. Dzięki zastoso-
waniu zamka istnieje możliwość zdjęcia pokrowca.
Pokrowiec można prać w temperaturze 60° C.
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PUNKT SPRZEDAŻY / SALES OUTLET:

 facebook.com/MebleLIVEO

LIVEO Meble Sp. z o.o.
ul. Borki 5, 36-130 Raniżów

NIP: 814-16-95-250
tel. +48 (17) 58 18 000, fax +48 (17) 58 18 016,

e-mail: biuro@liveomeble.pl
Meble tapicerowane  / Upholstered furniture:

37-110 Żołynia. Smolarzyny 1,
tel. +48 (17) 22 61 298, fax +48 (17) 22 59 186

e-mail: smolarzyny@liveomeble.pl 

W ramach stałego udoskonalania produktów zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi producent LIVEO Meble 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian kon-
strukcyjnych oraz wymiarów w oferowanych meblach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Wszystkie prezento-
wane meble sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu. Tylko prawidłowy, czyli zgodny z instrukcją 
montaż mebli gwarantuje osiągnięcie satysfakcji z ich użytkowania. Prezentowana na planszy oferta nie stanowi 
oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku, kolory repro-
dukowane na planszy mogą różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli. Wykorzystane na zdjęciach 
dekoracje nie są wliczone w cenę mebli. 

Considering the constant upgrading of products according to the market and legal requirements, the producer reserves 
the right to introduce at any moment constructional changes and changes of sizes of the offered products without 
changing their general characteristics. Every piece of furniture is sold in packages and is meant for self-assemblage. 
Only a correct, i.e. consistent with the manual assemblage of the furniture guarantees satisfaction in using it. Considering 
the limitations of printing techniques, the colors represented in this catalog may differ from the actual colors of the 
offered furniture. Decorations used for presenting the furniture are not an additional offer and therefore are not included 
in the prices of the presented furniture. Considering constant changes in technology, all information and examples 
presented in this catalog are not binding and should only be treated as reference. Information concerning the 
characteristics and availability of individual products is available in your nearest sales point of your local dealer of LIVEO 
Meble products.   


