
HAMPTON COT BED
KATALOG WOODIES®

ŁÓŻECZKO NIEMOWLĘCE I DZIECIĘCE
140x70cm



ZAPROJEKTOWANE PRZEZ EKSPERTÓW  

WOODIES® SAFE DREAMS, ORYGINALNE PRODUKTY  

KUPISZ TYLKO NA STRONIE WOODIES.PL

cena producenta 
= najlepsza cena

projektujemy
i produkujemy

w Polsce

regionalni
dostawcy

JESTEŚMY PRODUCENTEM



Łóżeczko Hampton Cot Bed to propozycja 

idealna dla większych przestrzeni, które będzie 

służyć dziecku przez lata. Ekskluzywny styl 

Hampton nada przestrzeni niepowtarzalny 

charakter. Charakterystyczne szczyty w formie 

pionowych białych desek wyróżniają łóżeczko 

nadając mu rustykalny, przytulny charakter.

HAMPTON COT BED
140×70



WYMIARY ZEWNĘTRZNE PRODUKTU
WERSJA NIEMOWLĘCA: 144×77×91 cm

WERSJA JUNIOR:  144×77×73 cm

WYMIARY WEWNĘTRZNE PRODUKTU
(POD MATERAC)
WERSJA NIEMOWLĘCA: 140×70 cm 

WERSJA JUNIOR: 140×70 cm

WYSOKOŚĆ PODSTAWY (DLA 
MATERACA, LICZONA OD PODŁOŻA)
28 cm

40 cm

56 cm

JUNIOR: 27 cm

EKOLOGICZNY I NATURALNY 
SUROWIEC
lita sosna + MDF (szczyty)

KOLOR
biel (półmat)

WAGA
22 kg

PRODUKT WYMAGA 
SAMODZIELNEGO ZŁOŻENIA
specjalnie zaprojektowana konstrukcja 

atestowanych łóżeczek Woodies® umożliwia 

prosty i szybki montaż

DANE TECHNICZNE
HAMPTON COT BED 140×70



Górne listwy boków zabezpieczone są 

specjalnymi nakładkami zwanymi 

„gryzakami”. Pozwalają one w okresie 

ząbkowania chronić łóżeczko, przynoszą 

ulgę dziecku i zapobiegają ryzyku 

spożycia farby przez malucha. 

Płaskie, bardziej wytrzymałe szczebelki 

ułatwiają naukę wstawania.  

Rozstaw szczebelków jest zgodny 

z normami bezpieczeństwa PN 716.

Z myślą o bezpieczeństwie dziecka,  

łóżeczko nie posiada ostrych 

krawędzi i narożników.

OBŁE BOKI I KANTY

GRYZAKI

SZCZEBELKI



Model z jednej ze stron wyposażony 

został w funkcję zdemontowania trzech 

szczebelków, dzięki czemu dziecko, gdy 

tylko do tego dojrzeje, może swobodnie 

do niego wchodzić, jak i wychodzić.

WYJMOWANE SZCZEBELKI



Do modelu Hampton Cot Bed 140x70 

w wersji niemowlęcej można dobrać 

samodzielną szufladę na kółkach

Pojemnik stanowi funkcjonalny 

oraz estetyczny dodatek do łóżeczka, 

idealnie wypełniając przestrzeń pod 

łóżeczkiem niemowlęcym.

System szuflad do łóżeczek Woodies® 

oparty jest na kółkach (szuflada nie 

jest montowana na prowadnicach). 

Zastosowanie takiego rozwiązania 

umożliwia swobodnie wysunięcie szuflady 

do połowy, podniesienie i przesuniecie 

w tył pokrywy.

W pierwszych miesiącach użytkowania 

łóżeczka, przy najwyższym poziomie 

ustawienia materaca, przykrycie szuflady 

estetycznie zakrywa znajdujące się 

w środku artykuły niemowlęce. 

SZUFLADA Z PRZYKRYCIEM  
| POJEMNIK NA ZABAWKI

Pozwala schować i posegregować 

zarówno ubranka jak i pieluszki lub inne 

potrzebne przedmioty.

Szufladę można przekształcić w pojemnik, 

gdy maluszek podrośnie na tyle, by uczyć 

się odkładać samodzielnie zabawki w 

jedno miejsce. Wysokiej klasy kółeczka 

pozwolą bez wysiłku wysunąć dziecku 

pojemnik spod łóżka i wsunąć go 

z powrotem. 

Szuflada Woodies® do łóżeczek  

niemowlęcych 140×70 >>

https://woodies.pl/produkt/szuflada-z-przykryciem-do-lozeczka-niemowlecego-140x70/
https://woodies.pl/produkt/szuflada-z-przykryciem-do-lozeczka-niemowlecego-140x70/


Na dłuższych bokach naszych łóżeczek 

można zauważyć małe otworki. Są to 

ślady po wbiciu specjalnych, metalowych 

szpil, które stanowią dodatkowe 

zabezpieczenie konstrukcji mające na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa. 

Otworki te celowo nie są ukrywane, 

by mieć pewność, że takie  

zabezpieczenie zostało wprowadzone. 

Metoda ta jest gwarancją 

bezpieczeństwa dla każdego 

łóżeczka Woodies®

DODATKOWE 
ZABEZPIECZENIA

DO
DAT

KOWE ZABEZPIECZENIA



Łóżeczko Hampton Cot Bed Woodies® 

posiada trzy poziomy wysokości. Wyższe, 

na czas, gdy maluch nie potrafi jeszcze 

siadać, środkowe, gdy już to potrafi oraz 

niskie, gdy zaczyna śmielej się poruszać. 

TRZY POZIOMY
MATERACA

2

1

3



W modelach łóżeczek Woodies 140x70 

zastosowany został wkład pod materac, 

wykonany z drewnianych brzozowych 

listewek, co gwarantuje bardzo dobrą 

wentylację i wpływa na dłuższą żywotność 

materaca. Szczebelki w stelażu pozostawiono 

nie pomalowane w celu zachowania 

naturalnego zapachu drewna brzozowego.

DNO POD MATERAC



Łóżeczko posiada możliwość przekształcenia 

go z wersji niemowlęcej w wersję Junior 

poprzez zdjęcie boków oraz rozdzielenie 

szczytów (węższych boków). Transformacja 

ta nie wymaga żadnych dodatkowych 

akcesoriów, a do tego jest bardzo prosta do 

wykonania.

Dzięki temu dziecko może spać w jednym 

i tym samym łóżeczku od narodzin 

do wieku nawet 6-7 lat.

Łóżeczko w wersji Junior jest nadal 

bezpieczne, poziom materaca znajduje 

się bardzo nisko od podłoża i nie wymaga 

zamontowania dodatkowego boku lub barierki 

ochronnej (możliwość dokupienia).

Dodatkowa barierka ochronna >

PRZEKSZTAŁCENIE
W WERSJĘ JUNIOR

https://woodies.pl/produkt/dlugi-bok-do-lozek-140x70/


KOMODA
I SZAFA

Do łóżeczka Hampton Cot kolorystycznie 

pasuje Komoda z przewijakiem oraz szafa 

Smooth Woodies®. 

Szafa Woodies® Smooth >>

Komoda Woodies® Smooth >>

Mata na przewijak do komody >>

https://woodies.pl/produkt/szafa-do-pokoiku-niemowlecego-smooth/
https://woodies.pl/produkt/komoda-smooth-z-przewijakiem-dla-niewowlat/
https://woodies.pl/kategoria-produktu/tekstylia/maty-do-przewijania/


Przewijak nakładany na łóżeczko Cot 

Top Changer to idealne uzupełnienie 

łóżeczka niemowlęcego. Produkt ten 

pozwala zaoszczędzić dużo miejsca, co jest 

szczególnie ważne, gdy łóżeczko znajduje się 

w sypialni rodziców lub pokoik dziecka jest 

niewielki.

Przewijak wyposażony jest w specjalny 

system, gwarantujący bezpieczeństwo 

dziecka w czasie przewijania. System bazuje 

na dwóch zabezpieczeniach: paskach na 

rzepy, mocowanych do tylnej, górnej listwy 

boków oraz drewnianym ogranicznikom. 

Ograniczniki uniemożliwiają przesuwanie 

się przewijaka w linii poziomej, by zapobiec 

zsunięciu się go z każdej strony, wewnętrznej, 

jak i zewnętrznej łóżeczka dziecięcego.

Przewijak nakładany Woodies®  

Cot Top Changer >>

Materac do przewijaka Cot Top Changer >>

PRZEWIJAK NAKŁADANY

https://woodies.pl/produkt/przewijak-nakladany-na-lozeczko-cot-top-changer/
https://woodies.pl/produkt/przewijak-nakladany-na-lozeczko-cot-top-changer/
https://woodies.pl/produkt/materac-do-przewijaka-cot-top-changer/


DODATKOWE ZABEZPIECZENIA
PRZEWIJAKA NAKŁADANEGO 

COT TOP CHANGER

rzepy dodatkowo 
zabezpieczające przewijak

zgodność z normą
PN-EN 12221

brak ostrych krawędzi
i narożników

drewniane ograniczniki



Przewijak wolnostojący, dostawny do łóżeczka 

niemowlęcego, Classic Changer to funkcjonalne 

rozwiązanie do każdego pokoju dziecięcego. 

Górny blat służy do przewijania, a dolne półki 

mieszczą wszystkie niezbędne produkty potrzebne 

małemu dziecku. Półki w przewijaku  zamieszczone 

zostały na optymalnej wysokości, by służyły do 

przechowywania pieluch, podkładów 

i zabawek, bez konieczności zbędnego schylania 

się. Przewijak odciąża kręgosłup i nie zmusza do 

przybierania pochylonej pozycji. 

Lekka, prosta konstrukcja przewijaka, pozwala 

wkomponować go w każdą  aranżacje, a jego 

ażurowa konstrukcja nie zdominuje pomieszczenia. 

Mebel dzięki swojej funkcjonalności będzie służył 

przez lata już jako mały, ustawny regał.

Przewijak wolnostojący Woodies® 

Classic Changer >>

Materac do przewijaka 

Classic Changer >>

PRZEWIJAK WOLNOSTOJĄCY

https://woodies.pl/produkt/przewijak-wolnostojacy-classic-changer/
https://woodies.pl/produkt/przewijak-wolnostojacy-classic-changer/
https://woodies.pl/produkt/materac-do-przewijaka-classic-changer/
https://woodies.pl/produkt/materac-do-przewijaka-classic-changer/


Materac High Quality Woodies® przeznaczony 

jest dla łóżeczek 140x70 cm. Zbudowany 

jest z antybakteryjnej pianki poliuretanowej 

HR o większej sprężystości i odporności na 

odkształcenia. Materac charakteryzuje się 

doskonałym, stabilnym i jednocześnie sprężystym 

podparciem pleców przy jednoczesnej bardzo 

dobrej cyrkulacji powietrza. Pianka zastosowana 

w materacu dla zwiększenia cyrkulacji powietrza 

została wyposażona na całej swojej powierzchni 

w poziome oraz pionowe kanaliki wentylacyjne. 

Materac zapewnia dokładniejszą przepuszczalność 

powietrza, wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie. 

Szybko odzyskuje pierwotny kształt nawet po 

intensywnym i długotrwałym ucisku. Posiada 

właściwą twardość i jest jednocześnie elastyczny.

Materac High Quality Woodies® >>

Pozostałe materace 140×70 Woodies® >>

Poduszka klin 70×40 Woodies® >>

MATERAC HIGH QUALITY
Pozytywna Opinia Instytutu Matki i Dziecka

https://woodies.pl/produkt/materac-do-lozeczka-140x70-high-quality/
https://woodies.pl/kategoria-produktu/materac-do-lozeczka/materace-do-lozeczka/materac-140-x-70/
https://woodies.pl/produkt/poduszka-klin-70x40/


W Woodies® korzystamy tylko z sosny pinus 

silvestris, która poddawana jest obróbce, 

dopiero po osiągnięciu wieku między 80 a 100 

lat a jej wilgotności nie jest większa niż ok.10%.

Uwaga! 

Wielu producentów używa drewna  

o wyższym poziomie wilgotności, 

co skutkuje pękaniem mebli  

oraz sprzyja rozwojowi grzybów.

DOŚWIADCZENIE, JAKOŚĆ
WZORNICTWO

najmodniejsze wzory 
sezonu (sprawdź >>)

oryginalne modele
- zgłoszone wzory patentowe
(sprawdź >>)

liczne nagrody
i wyróżnienia

wyselekcjonowani regionalni 
dostawcy: 100% lita sosna

wykonane z drewna 
sosnowego I klasy, 
pozyskiwanego w sposób 
ekologiczny

POSADZONE PRZEZ NAS DRZEWKA 

WYROSŁY JUŻ NA PIĘKNY LAS

W NASZYM LESIE ZAMIESZKAŁA 

RODZINKA BORSUKÓW! 

https://woodies.pl/design/
https://woodies.pl/kategoria-produktu/meble-dla-dzieci-kolekcje/woodiessmooth/


,,Nowoczesny polski design, 

zgłoszone wzory patentowe  

i hologramy łóżeczek. Te piękne 

łóżeczka niemowlęce posiadają 

znane instamamy – Anna 

Lewandowska, Maffashion  

i Sylwia Przybysz”

“Te łóżeczka polskiej marki 

są hitem Instagrama. 

Wybrały je m.in. Anna 

Lewandowska i Ola Żuraw” 

,,Te butiki dziecięce

musisz znać! ”

,,Polskie marki parentingowe rosną 

w siłę. Jedna z nich, rodzinna firma 

Woodies, produkuje swoje meble 

lokalnie.”



ODWIEDŹ NASZEGO INSTAGRAMA

I SPRAWDŹ, JAK MOŻESZ URZĄDZIĆ

POKOIK DLA SWOJEGO DZIECKA

OZNACZ NAS NA INSTAGRAMIE

I ZAINSPIRUJ SWOJĄ ARANŻACJĄ

INNE MAMY!

woodiessafedreams

https://www.instagram.com/woodiessafedreams/?hl=pl


TEKSTYLIA
WOODIES®

Do łóżeczek 140x70 polecamy nasze tekstylia:

Codzienny ochraniacz na materac 140×40 >>

Ochraniacz wodoodporny do zadań 

specjalnych frotte na materac 140×70 >>

Prześcieradło codzienne z Jersey'u z gumką 

(dwupak) na materac 140×70 >>

https://woodies.pl/produkt/codzienny-ochraniacz-na-materac-140x70/
https://woodies.pl/produkt/wodoodporny-ochraniacz-na-materac-140x70/
https://woodies.pl/produkt/wodoodporny-ochraniacz-na-materac-140x70/
https://woodies.pl/produkt/przescieradlo-z-gumka-z-jerseyu-do-materacy-140-x-70-dwupak/
https://woodies.pl/produkt/przescieradlo-z-gumka-z-jerseyu-do-materacy-140-x-70-dwupak/


100 dni na zwrot modele łóżeczek
od 249 zł (sprawdź >>)

ceny producenta
- nie przepłacasz!

kup dzisiaj w ramach
PayPO, zapłać w ciągu

30 dni (sprawdź >>)

https://woodies.pl/kategoria-produktu/drewniane-lozeczka/drewniane-lozeczka-dzieciece-i-niemowlece/120-x-60-cm/?sortowanie=price_asc#
https://woodies.pl/platnosci-paypo-w-ramach-przelewy24/


dostawa z wniesieniem
do mieszkania

dostawa wielkogabarytowa 
tylko 26,80 zł

wysyłka 2-3 dni 
robocze

łóżeczka łatwe
w montażu - tylko 

5 elementów!



U NAS PROMOCJE I RABATY ŁĄCZĄ SIĘ!

DODAJ DO KOSZYKA WYMARZONĄ WYPRAWKĘ 

I ODBLOKUJ KOLEJNE POZIOMY!



model wykonany z drewna 
sosnowego I klasy

model z możliwością
przekształcenia 

w łóżeczko dziecięce

atesty 
bezpieczeństwa

nr PN-EN 716

DLACZEGO HAMPTON COT BED 
OD WOODIES®?

ZOBACZ JAK NASZE ŁÓŻECZKO 
BĘDZIE WYGLĄDAŁO 
W TWOIM SALONIE!

Wyświetl hologram >>

https://ar.reetailar.com/360/woodies-pl/social/hampton/140x70/?fbclid=IwAR1lJtvMgjRGmYfYDEOeXuusqEFdBxSlesYmSEajbAGkIksvjbYSbFTVCqw


NAZWA WAGA BOK 
OTWARTY

POZIOMY
MATERACA GRYZAKI OPCJA

KÓŁEK
3 WYJMOWANE 

SZCZEBELKI
OPCJA

SZUFLADY
WERSJA
JUNIOR

SMOOTH 
COT BED
140X70

42 kg
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NOBLE 
COT BED
140X70

23 kg DO 2 
(1 SZT.)  

HAMPTON
COT BED
140X70

22 kg DO 3 
(2 SZT.)   

CLASSIC 
COT BED
140X70

22 kg DO 3 
(2 SZT.)   

STARLIGHT 
COT BED
140X70

22 kg DO 3 
(2 SZT.)   

NOBLE 
COT BED
VINTAGE
140X70

23 kg DO 2 
(1 SZT.)  



Rodzicu! 
1/3 produktów dla dzieci nie jest produkowana 

zgodnie z normami bezpieczeństwa.

Pobierz raport UOKIK >>

Sprawdź na co zwracać uwagę
wybierając łóżeczko dla swojego Maluszka >>

WOODIES® JAKO PRZYKŁAD BEZPIECZNYCH 
ŁÓŻECZEK W ,,PYTANIE NA ŚNIADANIE"

pytanienaśniadanie

KLIKNIJ ABY OBEJRZEĆ MATERIAŁ

https://woodies.pl/wp-content/uploads/2018/06/Raport-UOKIK.pdf
https://woodies.pl/blog/atestowane-lozeczka-dzieciece-i-niemowlece-woodiessafedreams/?fbclid=IwAR1b5Jo73pj_JeDPxp_5ekCBCblf3Ni4U-JBndWEcJxmF3dPeRP6S1QuXHg
https://woodies.pl/blog/atestowane-lozeczka-dzieciece-i-niemowlece-woodiessafedreams/?fbclid=IwAR1b5Jo73pj_JeDPxp_5ekCBCblf3Ni4U-JBndWEcJxmF3dPeRP6S1QuXHg
https://pytanienasniadanie.tvp.pl/38101694/niepokojacy-raport-uokiku-uwazajcie-na-lozeczka-i-kolyski?fbclid=IwAR3gKWOAfQg_SFlrs9SMhVFRlhELP4LURKjQs70aPaZg67xi0IzmJNoTh7I
https://pytanienasniadanie.tvp.pl/38101694/niepokojacy-raport-uokiku-uwazajcie-na-lozeczka-i-kolyski?fbclid=IwAR3gKWOAfQg_SFlrs9SMhVFRlhELP4LURKjQs70aPaZg67xi0IzmJNoTh7I
https://pytanienasniadanie.tvp.pl/38101694/niepokojacy-raport-uokiku-uwazajcie-na-lozeczka-i-kolyski?fbclid=IwAR3gKWOAfQg_SFlrs9SMhVFRlhELP4LURKjQs70aPaZg67xi0IzmJNoTh7I


,,Łóżeczko bardzo estetycznie wykonane. Dla naszego 

synka- idealne rozmiarowo i starczy na dłużej. 

Montaż łatwy. Bardzo ładnie prezentuje się w pokoju.''

~ Natalia

,,Łóżeczko mam od lat, najpierw w opcji dla 

niemowlaka, a teraz dla przedszkolaka 

- ciągle to samo i w dobrej formie''

~ Kamila

Facebook

Google

4.9

4.8

,,Łóżeczko solidnie wykonane, bardzo estetyczne 

i doskonale komponuje się z wnętrzem pomieszczenia. 

Montaż łóżeczka jest prosty i przebiega bardzo 

sprawnie. Dodatkowo kontakt z firmą i bardzo miłą 

obsługą wymaga zdecydowanej pochwały. Polecam 

serdecznie.''

~ Agata

,,Łóżeczko bardzo stylowe, solidne, wysokiej jakości. 

Bardzo miły kontakt i wytłumaczenie funkcjonalności 

łóżecza. Polecam."

~ Bożena

,,Piękne i solidne łóżeczko, które długo posłuży 

dziecku. Do tego świetny kontakt ze sklepem, 

ekspresowa realizacja zamówienia – pełen 

profesjonalizm pod każdym względem.''

~ Agnieszka
PODZIEL SIĘ SWOJĄ OPINIĄ

NA FACEBOOKU
LUB W GOOGLE!

,,Łóżeczka z Woodies są starannie wykonane.

Tak jak przychodzi zapakowane, jeszcze nigdy nie 

spotkałem się z innym mebelkiem. Każda część 

owinieta papierem, zabezpieczone styropianem. 

Górne relingi łóżeczka osłonięte są plastikowymi 

nakładkami, dzięki czemu nie porysujemy ich 

np. od przewijaka. Montaż łóżeczka jest banalnie 

prosty. Całość idealnie komponuje sie z naszym 

wystrojem domu. Pozdrawiamy!''

~ @Tata_i_Alek



Rodzicu, 

modele łóżeczek produkujemy z najlepszych partii drewna 

sosnowego, którego magazynowanie odbywa się 

w odpowiednich warunkach. Kolejne partie tego modelu mogą być 

dostępne po kilku tygodniach.  

Zamów dziś i w uwagach do zamówienia poproś o wysyłkę 

w dogodnym dla Ciebie terminie. Maluszek może pojawić się 

na świecie już na początku 7 miesiąca ciąży.

Zamów już dziś łóżeczko 

Hampton Cot Bed Woodies® >>

25 powodów

dlaczego Woodies®? >>

https://woodies.pl/produkt/lozeczko-dzieciece-hampton-cot-bed-140x70/
https://woodies.pl/produkt/lozeczko-dzieciece-hampton-cot-bed-140x70/
https://woodies.pl/dlaczego-woodies-25-powodow-by-wybrac-woodies/
https://woodies.pl/dlaczego-woodies-25-powodow-by-wybrac-woodies/

