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Produkt POLSKI 
Made in POLAND

Nasza firma istnieje od 1992 roku. Prowadzimy 
sprzedaż na terenie całego kraju oraz za granicą. 
Używamy materiałów najwyższej jakości. Stale 
rozwijamy ofertę naszych produktów i doskonalimy 
je, aby sprostać coraz to większym wymaganiom. 
Oferujemy bogatą kolorystykę tkanin pościelowych. 
Produkujemy całą gamę wyrobów pościelowych, 
becików, materacy i wielu innych artykułów dla 
najmłodszych. W ofercie znajdziecie Państwo również 
wiele naszych modeli łóżeczek, komód w różnych 
wzorach i kolorach. Komponenty użyte do produkcji 
posiadają niezbędne certyfikaty i atesty.



wymiary zewnętrzne / outside dimensions

materiał: 
drewno sosnowe 
płyta MDF
waga: ok. 40 kg
rozmiar wewnątrz: 
120 × 60 cm
rozmiar na zewnątrz: 
126 × 66 × 101 cm 
(dłg. × szer. × wys.)

made of: 
pine wood 
MDF
weight: ca. 40 kg
inside dimensions: 
120 × 60 cm
outside dimensions: 
126 × 66 × 101 cm 
(length × width × height)

126 cm

10
1 

cm

gryzaki szerokie 
szczebelki

szerokie listwy 
na dnie

cechy produktu:

dostępne kolory:

Pola łóżeczko / tapczanik

wyjmowane 
2 szczebelki

66 cm

dostępne wzory:
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126 cm
66 cm

10
1 

cm

made of: 
pine wood 
MDF
weight: ca. 40 kg
inside dimensions: 
120 × 60 cm
outside dimensions: 
126 × 66 × 101 cm 
(length × width × height)

materiał: 
drewno sosnowe 
płyta MDF
waga: ok. 40 kg
rozmiar wewnątrz: 
120 × 60 cm
rozmiar na zewnątrz: 
126 × 66 × 101 cm 
(dłg. × szer. × wys.)

wymiary zewnętrzne / outside dimensions

cechy produktu:

dostępne kolory:

łóżeczko / tapczanik Lucy
dostępne wzory:

gryzaki szerokie 
szczebelki

szerokie listwy 
na dnie

wyjmowane 
2 szczebelki
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wymiary zewnętrzne / outside dimensions

materiał: 
drewno sosnowe 
płyta MDF
waga: ok. 40 kg
rozmiar wewnątrz: 
120 × 60 cm
rozmiar na zewnątrz: 
126 × 66 × 101 cm 
(dłg. × szer. × wys.)

made of: 
pine wood 
MDF
weight: ca. 40 kg
inside dimensions: 
120 × 60 cm
outside dimensions: 
126 × 66 × 101 cm 
(length × width × height)

126 cm
66 cm

10
1 

cm

cechy produktu:

dostępne kolory:

Sisi+ łóżeczko / tapczanik

dostępne wzory:

gryzaki szerokie 
szczebelki

szerokie listwy 
na dnie

wyjmowane 
2 szczebelki
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łóżeczko / tapczanik Oliwia

materiał: 
drewno sosnowe 
płyta MDF
waga: ok. 35 kg
rozmiar wewnątrz: 
120 × 60 cm
rozmiar na zewnątrz: 
124 × 65 × 91 cm 
(dłg. × szer. × wys.)

made of: 
pine wood 
MDF
weight: ca. 35 kg
inside dimensions: 
120 × 60 cm
outside dimensions: 
124 × 65 × 91 cm 
(length × width × height)

dostępne kolory:

cechy produktu:

wymiary zewnętrzne / outside dimensions

dostępne wzory:

124 cm
65 cm

91
 c

m

gryzaki szerokie 
szczebelki

wyjmowane 
2 szczebelki

6



Balonik

wymiary zewnętrzne / outside dimensions

materiał: 
drewno sosnowe 
płyta MDF
waga: ok. 30 kg
rozmiar wewnątrz: 
120 × 60 cm
rozmiar na zewnątrz: 
126 × 66 × 101 cm 
(dłg. × szer. × wys.)

made of: 
pine wood 
MDF
weight: ca. 30 kg
inside dimensions: 
120 × 60 cm
outside dimensions: 
126 × 66 × 101 cm 
(length × width × height)

dostępne kolory:

cechy produktu:

dostępne wzory:

126 cm

66 cm

10
1 

cm

płaskie 
szczebelki

wyjmowane 
3 szczebelki

opuszczany 
bok

łóżeczko
tapczanik
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łóżeczko / tapczanik Sara II

materiał: 
drewno sosnowe 
płyta meblowa
waga: ok. 28 kg
rozmiar wewnątrz: 
120 × 60 cm
rozmiar na zewnątrz: 
130 × 70 × 95 cm 
(dłg. × szer. × wys.)

made of: 
pine wood 
laminated chipboard
weight: ca. 28 kg
inside dimensions: 
120 × 60 cm
outside dimensions: 
130 × 70 × 95 cm 
(length × width × height)

dostępne kolory:

cechy produktu:

wymiary zewnętrzne / outside dimensions

130 cm

70 cm

95
 c

m

płaskie 
szczebelki

wyjmowane 
3 szczebelki
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wymiary zewnętrzne / outside dimensions

materiał: 
drewno sosnowe 
płyta MDF
waga: ok. 32 kg
rozmiar wewnątrz: 
120 × 60 cm
rozmiar na zewnątrz: 
124 × 66 × 96 cm 
(dłg. × szer. × wys.)

made of: 
pine wood 
MDF
weight: ca. 32 kg
inside dimensions: 
120 × 60 cm
outside dimensions: 
124 × 66 × 96 cm 
(length × width × height)

dostępne kolory:

cechy produktu:

dostępne wzory:

126 cm
65 cm

91
 c

m

Pati łóżeczko / tapczanik

płaskie 
szczebelki

wyjmowane 
3 szczebelki
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łóżeczko / tapczanik Megan
dostępne kolory:

cechy produktu:

materiał: 
drewno sosnowe 
płyta MDF
waga: ok. 42 kg
rozmiar wewnątrz: 
120 × 60 cm
rozmiar na zewnątrz: 
131 × 68 × 93 cm 
(dłg. × szer. × wys.)

made of: 
pine wood 
MDF
weight: ca. 42 kg
inside dimensions: 
120 × 60 cm
outside dimensions: 
131 × 68 × 93 cm 
(length × width × height)

wymiary zewnętrzne / outside dimensions

131 cm
68 cm

93
 c

m

gryzaki szerokie 
szczebelki

szerokie listwy 
na dnie

wyjmowane 
2 szczebelki

10



Megan II
dostępne kolory:

cechy produktu:

wymiary zewnętrzne / outside dimensions

materiał: 
drewno sosnowe 
płyta MDF
waga: ok. 42 kg
rozmiar wewnątrz: 
120 × 60 cm
rozmiar na zewnątrz: 
131 × 68 × 93 cm 
(dłg. × szer. × wys.)

made of: 
pine wood 
MDF
weight: ca. 42 kg
inside dimensions: 
120 × 60 cm
outside dimensions: 
131 × 68 × 93 cm 
(length × width × height)

131 cm
68 cm

93
 c

m

łóżeczko 
tapczanik

gryzaki szerokie 
szczebelki

szerokie listwy 
na dnie

wyjmowane 
2 szczebelki
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Serduszko
dostępne kolory:

cechy produktu:

dostępne wzory:

materiał: 
drewno sosnowe 
płyta MDF
waga: ok. 37 kg
rozmiar wewnątrz: 
120 × 60 cm
rozmiar na zewnątrz: 
126 × 66 × 101 cm 
(dłg. × szer. × wys.)

made of: 
pine wood 
MDF
weight: ca. 37 kg
inside dimensions: 
120 × 60 cm
outside dimensions: 
126 × 66 × 101 cm 
(length × width × height)

wymiary zewnętrzne / outside dimensions

126 cm
66 cm

10
1 

cm

łóżeczko 
tapczanik

gryzaki szerokie 
szczebelki

wyjmowane 
2 szczebelki
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Gwiazdka
dostępne kolory:

cechy produktu:

wymiary zewnętrzne / outside dimensions

materiał: 
drewno sosnowe 
płyta MDF
waga: ok. 37 kg
rozmiar wewnątrz: 
120 × 60 cm
rozmiar na zewnątrz: 
126 × 66 × 101 cm 
(dłg. × szer. × wys.)

made of: 
pine wood 
MDF
weight: ca. 37 kg
inside dimensions: 
120 × 60 cm
outside dimensions: 
126 × 66 × 101 cm 
(length × width × height)

dostępne wzory:

126 cm
66 cm

10
1 

cm

łóżeczko 
tapczanik

gryzaki szerokie 
szczebelki

wyjmowane 
2 szczebelki
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łóżeczko / tapczanik Bella
dostępne kolory:

cechy produktu:

dostępne wzory:

materiał: 
drewno sosnowe 
płyta meblowa
waga: ok. 30 kg
rozmiar wewnątrz: 
120 × 60 cm
rozmiar na zewnątrz: 
124 × 68 × 93 cm 
(dłg. × szer. × wys.)

made of: 
pine wood 
laminated chipboard
weight: ca. 30 kg
inside dimensions: 
120 × 60 cm
outside dimensions: 
124 × 68 × 93 cm 
(length × width × height)

wymiary zewnętrzne / outside dimensions

124 cm
68 cm

93
 c

m

szuflada na 
prowadnicach

płaskie 
szczebelki

wyjmowane 
3 szczebelki
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Tobiasz łóżeczko

dostępne kolory:

cechy produktu:

materiał: 
drewno sosnowe
waga: ok. 25 kg
rozmiar wewnątrz: 
100 × 50 cm
rozmiar na zewnątrz: 
104 × 56,5 × 93 cm 
(dłg. × szer. × wys.)

made of: 
pine wood
weight: ca. 25 kg
inside dimensions: 
100 × 50 cm
outside dimensions: 
104 × 56,5 × 93 cm 
(length × width × height)

104 cm
56,5 cm

93
 c

m

wymiary zewnętrzne / outside dimensions

opuszczany 
bok

szerokie listwy 
na dnie

gryzaki
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łóżeczko / tapczanik Royal

materiał: 
drewno sosnowe 
płyta meblowa
waga: ok. 28 kg
rozmiar wewnątrz: 
120 × 60 cm
rozmiar na zewnątrz: 
130 × 70 × 95 cm 
(dłg. × szer. × wys.)

made of: 
pine wood 
laminated chipboard
weight: ca. 28 kg
inside dimensions: 
120 × 60 cm
outside dimensions: 
130 × 70 × 95 cm 
(length × width × height)

dostępne kolory:

cechy produktu:

wymiary zewnętrzne / outside dimensions

130 cm

70 cm

95
 c

m

płaskie 
szczebelki

wyjmowane 
2 szczebelki

front 
tapicerowany 

/ tkanina welur
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Royal King

materiał: 
drewno sosnowe 
płyta meblowa
waga: ok. 28 kg
rozmiar wewnątrz: 
120 × 60 cm
rozmiar na zewnątrz: 
130 × 70 × 95 cm 
(dłg. × szer. × wys.)

made of: 
pine wood 
laminated chipboard
weight: ca. 28 kg
inside dimensions: 
120 × 60 cm
outside dimensions: 
130 × 70 × 95 cm 
(length × width × height)

dostępne kolory:

cechy produktu:

95
 c

m

wymiary zewnętrzne / outside dimensions

łóżeczko 
tapczanik

płaskie 
szczebelki

wyjmowane 
2 szczebelki

front 
tapicerowany 

/ tkanina welur

haft 
srebrną nitką

dostępne wzory:

130 cm

70 cm
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komoda Megan

rozmiar na zewnątrz
(z założonym przewijakiem):
83,5 × 73 × 93,5 cm 
(szer. × głęb. × wys.)

dostępne kolory:

Zdejmowany przewijak

materiał: 
płyta MDF 
płyta meblowa
waga: ok. 40 kg
rozmiar na zewnątrz: 
(bez założonego przewijaka):
83,5 × 48 × 93,5 cm 
(szer. × głęb. × wys.)

made of: 
MDF 
laminated chipboard
weight: ca. 40 kg
outside dimensions:
(without changing table): 
83,5 × 48 × 93,5 cm 
(width × depth × height)

outside dimensions:
(with changing table): 
83,5 × 73 × 93,5 cm 
(width × depth × height)
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komoda Megan gładka

Zdejmowany przewijak

rozmiar na zewnątrz
(z założonym przewijakiem):
83,5 × 73 × 93,5 cm 
(szer. × głęb. × wys.)

dostępne kolory:
materiał: 
płyta MDF 
płyta meblowa
waga: ok. 40 kg
rozmiar na zewnątrz: 
(bez założonego przewijaka):
83,5 × 48 × 93,5 cm 
(szer. × głęb. × wys.)

made of: 
MDF 
laminated chipboard
weight: ca. 40 kg
outside dimensions:
(without changing table): 
83,5 × 48 × 93,5 cm 
(width × depth × height)

outside dimensions:
(with changing table): 
83,5 × 73 × 93,5 cm 
(width × depth × height)
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komoda Serduszko

dostępne kolory: dostępne wzory:

Zdejmowany przewijak

rozmiar na zewnątrz
(z założonym przewijakiem):
80 × 74 × 87 cm 
(szer. × głęb. × wys.)

materiał: 
płyta meblowa
waga: ok. 40 kg
rozmiar na zewnątrz: 
(bez założonego przewijaka):
80 × 46 × 87 cm 
(szer. × głęb. × wys.)

made of: 
laminated chipboard
weight: ca. 40 kg
outside dimensions:
(without changing table): 
80 × 46 × 87 cm 
(width × depth × height)

outside dimensions:
(with changing table): 
80 × 74 × 87 cm 
(width × depth × height)
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komoda Gwiazdka

Zdejmowany przewijak

rozmiar na zewnątrz
(z założonym przewijakiem):
80 × 74 × 87 cm 
(szer. × głęb. × wys.)

materiał: 
płyta meblowa
waga: ok. 40 kg
rozmiar na zewnątrz: 
(bez założonego przewijaka):
80 × 46 × 87 cm 
(szer. × głęb. × wys.)

made of: 
laminated chipboard
weight: ca. 40 kg
outside dimensions:
(without changing table): 
80 × 46 × 87 cm 
(width × depth × height)

outside dimensions:
(with changing table): 
80 × 74 × 87 cm 
(width × depth × height)

dostępne kolory: dostępne wzory:
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komoda Kate

Zdejmowany przewijak

rozmiar na zewnątrz
(z założonym przewijakiem):
93 × 58,5 × 99 cm 
(szer. × głęb. × wys.)

dostępne kolory:
materiał: 
płyta MDF 
płyta meblowa
waga: ok. 45 kg
rozmiar na zewnątrz: 
(bez założonego przewijaka):
93 × 46 × 99 cm 
(szer. × głęb. × wys.)

made of: 
MDF 
laminated chipboard
weight: ca. 45 kg
outside dimensions:
(without changing table): 
93 × 46 × 99 cm 
(width × depth × height)

outside dimensions:
(with changing table): 
93 × 58,5 × 99 cm 
(width × depth × height)
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kołyska Sweetregał Sisi

Blokada kołysania 
Kółeczka, w tym dwa z hamulcem 

dostępne kolory:

materiał: 
płyta meblowa
waga: ok. 37 kg
rozmiar na zewnątrz: 
47,5 × 46 × 176 cm 
(szer. × głęb. × wys.)

made of: 
laminated chipboard
weight: ca. 37 kg
outside dimensions: 
47,5 × 46 × 176 cm 
(width × depth × height)

materiał: 
drewno sosnowe 
płyta meblowa
waga: ok. 20 kg
głębokość kołyski:
przy krótkich bokach: 36,5 cm 
przy długich bokach: 32,5 cm 
rozmiar dna (materaca):
90 × 40 cm (dłg. × szer.)

made of: 
pine wood 
laminated chipboard
weight: ca. 20 kg
depth of the cradle:
short sides: 36,5 cm
long sides: 32,5 cm
bottom dimensions (mattress): 
90 × 40 cm (length × width)

dostępne kolory:
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szafa Kate

dostępne kolory:

materiał: 
płyta meblowa
waga: ok. 60 kg
rozmiar na zewnątrz: 
46 × 195 cm (głęb. × wys.)
93 cm w najszerszym miejscu

made of: 
laminated chipboard
weight: ca. 60 kg
outside dimensions:
46 × 195 cm (depth × height)
93 cm at the widest point
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Rożek Minky

25

Śliczny, miękki, cieplutki, 
dwustronny becik w połączeniu 

tkaniny minky oraz tkaniny 
bawełnianej.



Pościel Minky
Pościel dwustronna

Wykonana z połączenia dwóch tkanin: bawełnianej 100% 
oraz minky. Wypełnienie kołderki i poduszki stanowi owata 
silikonowa. Ochraniacz wypełniony jest specjalnie do tego 

wyprodukowaną włókniną.
Pościel dostępna w rozmiarze 120×90 cm 

w różnych zestawieniach do wyboru.
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Pościel dwustronna Pościel dwustronna
Wykonana z połączenia dwóch wzorów tkanin bawełnianych 

100%. Wypełnienie kołderki i poduszki stanowi owata 
silikonowa. Ochraniacz wypełniony jest specjalnie do tego 

wyprodukowaną włókniną.
Pościel dostępna w rozmiarze 120×90 cm i 135×100 cm 

w różnych zestawieniach do wyboru.
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Pościel modułowa
Pościel modułowa

Wykonana z połączenia dwóch wzorów tkanin bawełnianych 
100%. Wypełnienie kołderki i poduszki stanowi owata 
silikonowa. Poduszki ochraniacza wypełnione są kulką 

silikonową bardzo dobrej jakości.
Pościel dostępna w rozmiarze 120×90 cm i 135×100 cm 

w różnych zestawieniach do wyboru.
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Pościel i worki
do przedszkola
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Warkocze

30

Wykonane z tkaniny 
bawełnianej 100%.

Wypełnienie stanowi 
kulka silikonowa.
Długość 210 cm.





ARUŚ R. i A. Chrobak sp. j.
ul. Partyzantów 35
32-440 Sułkowice

tel. +48 501 750 169
tel. +48 660 691 230
e-mail: fpharus@op.pl

www.aruscompany.pl


