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Dlaczego JMB DESIGN?

    nowoczesne salony w całej Polsce, w których prezentujemy pełną gamę produktów 
do sypialni,

    wyjątkowe wzornictwo – własne projekty, niespotykane na rynku,

    realizacja indywidualnych zamówień – pełne dopasowanie mebli do potrzeb klienta,

    szybkie terminy dostaw i własny, profesjonalny serwis,

    ponad 45-letnie doświadczenie w produkcji mebli,

    współpraca z najlepszymi dostawcami zagranicznymi

    zastosowanie pro-ekologicznych rozwiązań – produkcja łóżek i materacy odbywa się 
dzięki energii ze Słońca,

    wyróżnia nas filozofia Hand Made, której efektem są precyzyjnie dopracowane detale

Why JMB Design?

    modern design stores across the Poland, in which we present full range of bedroom 
products,

    unique design,

    execution of individual orders, customer-tailored furniture

    quick delivery time and proffesional own service,

    over 45 years of experience in furniture production,

    cooperation with the best foreign suppliers,

    the use of pro-ecological solutions - the production of beds and mattresses takes 
place thanks to solar energy,

    we are distinguished by the Hand Made philosophy, which results in precisely refined 
details

bogata paleta tkanin, skór  
ekologicznych lub naturalnych

a wide range of fabrics, artificial  
or natural leather

szeroka gama nóżek 
a wide selection of legs

możliwość konfiguracji łóżka  
w wersji kontynentalnej

the possibility to configure beds also  
as continental

opcjonalnie pojemnik na pościel
optional container for bedding

możliwość konfiguracji łóżka  
w wersji ramowej

the possibility to configure beds also  
as frame bed
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Round Pillow

    odpowiednio profilowany, miękki zagłówek  
z poduchami

    dla osób ceniących wygodę i komfort
    poduchy wykończone ozdobą lamówką
    nowoczesna i efektowna noga dodająca 
lekkości

    conveniently profiled, soft headrest with 
cushions

    for those who value comfort
    cushions with a decorative trim
    modern and impressive legs, adding 
lightness
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Como LM

    loftowy design
    wysokie stalowe nogi w kolorze czarnym 
lub chrom

    łatwość posprzątania pod łóżkiem

    loft design
    high, steel legs, chrome or black
    easy to clean up under the bed
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Enjoy Sup

    efekt łóżka lewitującego
    lekka a zarazem awangardowa forma
    wysokie stalowe nogi w kolorze chrom  
lub czarne

    maksymalna wygoda użytkowania  
poprzez odpowiednio pochylony szczyt

    the effect of a levitating bed
    light and avant-garde form
    high, steel legs, chrome or black
    reaching the best comfort by special incline 
headboard design
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Panel X

    dla cieniących oryginalny styl
    niepowtarzalne przeszycia wzorowane na 
smugach kondensacyjnych samolotów

    wysokie stalowe nogi w kolorze chrom  
lub czarne

    wysokie stalowe nóżki ułatwiają odkurzanie

    for those who value original style
    unique stitching inspired by the 
condensation trails left by planes

    high steel legs to make vacuuming easier
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Kwadra 2 IG

    głębokie podwójne przeszycie
    unikatowy pikowany zagłówek
    nowoczesne nóżki w modnych, miedziano 
czarnych kolorach

    deep double stitching
    unique quilted headrest
    modern legs in fashionable copper and 
black
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Kwadra M

    głębokie podwójne przeszycie
    unikatowy pikowany zagłówek
    nowoczesne nóżki w modnych, miedziano 
czarnych kolorach

    soft, upholstered and comfortable headrest
    impressive leg design in gold, black or 
chrome

    timeless and stylish design
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    klasyczne wzornictwo
    niespotykany, bardzo wygodny profil 
zagłówka

    odchylony szczyt idealny dla miłośników 
książki

    classic design
    unique, very comfortable profile of the 
headboard,

    incline headboard ideal for book lovers

Calypso
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Domino

    nowoczesny szczyt panelowy 
    każda kostka jest wykonana osobno i może 
przyjąć dowolny wymiar

    efektowne łóżko, szczególnie z szerszym 
zagłówkiem

    a modern headboard composed of 
rectangular cubes - the domino pattern 

    each cube is made separately and can be 
modified to any size

    eye-catching bed, especially with a wider 
headboard
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Domino New

    szczyt wzorowany na motywie ceglanym
    każda kostka jest wykonana osobno
    wąska delikatna rama

    headboard composed on a brick pattern
    each of the cubes is made separately
    narrow, delicate bed frame 
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Trend

    ponadczasowy, piękny i prosty w formie 
design

    klasyczne łóżko kontynentalne
    każda kostka jest wykonana osobno i może 
przyjąć dowolny wymiar

    timeless, beautiful and simple design
    classic continental bed
    each cube is made separately and can be 
modified to any size
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Pure

    elegancki, miękki zagłówek
    efektowne łóżko szczególnie z szerszym 
zagłówkiem

    poszczególne panele wezgłowia mogą mieć 
dowolny wymiar

    elegant, soft headrest
    eye-catching bed especially with a wider 
headboard

    individual panels can have any size
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Linea - Z

    lekko odchylony szczyt daje świetne 
podparcie pod plecy

    szeroka, miękka rama łóżka
    nowoczesny niski zagłówek idealny pod 
skosy w sypialni

    slightly tilted headboard provides great 
support for the back

    wide, soft bed frame
    modern, little headboard, perfectly fits under 
the bevels in the sleeping room
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Roma

    modny model łóżka z „uszami”
    szczyt wykonany dla osób, które cenią 
wygodę i komfort w sypialni

    poduchy są osobnym elementem

    a modern headboard with “ears”
    headboard made for users, who care 
 about the comfort in the sleeping room

    pillows are a separate element
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Carmen

    styl nowojorski
    klasyczne piękno zamknięte  
w ponadczasowej formie

    precyzyjnie dopracowane pikowanie 
podkreśla charakter szczytu 

    stoliki i otwierana bankietka do kompletu

    New York style
    classic beauty caught in timeless design
    precisely refined quilting emphasizes  
the character of the headboard

    bedside tables and banquet available  
to the set
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Quadro

    luksusowy model
    cztery warstwy łóżka zaprojektowane  
w celu najwyższego komfortu spania

    wezgłowie z prostym wcięciem idealnie 
nawiązuje do konstrukcji łóżka

    luxury model
    four elastic layers, guarantee the highest 
comfort of sleep

    headboard with simple indentation, perfectly 
refers to the bed design
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Scand

    skandynawski styl
    szczególny komfort zapewniają elektrycznie 
sterowane stelaże

    najwyższa jakość mechanizmów 
sterujących

    zastosowane materace lateksowe w 100% 
naturalne

    Scandinavian design
    great comfort is provided by electrically 
controlled frame 

    the highest quality of steering mechanisms
    100% natural latex mattresses 



SALONY SPRZEDAŻY

www.jmbdesign.com.pl

HOMEPARK TARGÓWEK DOMOTEKA 03-286 Warszawa, ul. Malborska 41
HOMEPARK JANKI 05-090 Janki, Pl. Szwedzki 3
GALERIA WNĘTRZ AMC 87-100 Toruń, ul. Lelewela 33
GALERIA WNĘTRZ ARKADA 85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 40
GALERIA WNĘTRZ TOP SHOPPING 70-767 Szczecin, ul. Hangarowa 13
GALERIA WNĘTRZ DOMAR 53-680 Wrocław, ul. Braniborska 14
GALERIA WNĘTRZ CITY MEBLE 80-266 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 211
JMB salon firmowy 84-240 Reda, ul. Wejherowska 71
JMB salon firmowy 84-240 Reda, ul.Pucka 29

kom.: +48 693 880 888
kom.: +48 693 552 999
kom.: +48 726 430 333
kom.: +48 665 030 444
kom.: +48 885 889 366
kom.: +48 693 100 555
kom.: +48 693 680 777
kom.: +48 885 888 180
kom.: +48 693 990 070

warszawa@jmbdesign.com.pl
warszawa2@jmbdesign.com.pl

torun@jmbdesign.com.pl
bydgoszcz@jmbdesign.com.pl

szczecin@jmbdesign.com.pl
wroclaw@jmbdesign.com.pl
gdansk@jmbdesign.com.pl

salon2@materacejmb.com.pl
salon@materacejmb.com.pl




