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Visare oznacza śnić . . .
 
 Wyśniony relaks zaczyna się właśnie w sypialni i nieświadomie 
to miejsce staje się prawdziwym sercem domu, swoistą oazą. Po dniu 
pełnym wrażeń, marzymy tylko o jednym - łóżku w naszej sypialni, 
gdzie czujemy się najbezpieczniej na świecie. Marka Visare powstała  
z pasji do projektowania wnętrz oraz ich urządzania, a w szczególności 
stref dedykowanych i spersonalizowanych pod indywidualne potrzeby. 
 
 Nasza kolekcja łóżek tapicerowanych zaprojektowana jest  
z myślą o wnętrzach, gdzie główną rolę w sypialni gra właśnie łóżko,  
i to ono nadaje styl i tworzy osobistą przestrzeń - najczystszą  
w swojej postaci, stając się jednocześnie prywatnym luksusem. 
Stawiamy na elegancję, nowoczesność, niepowtarzalność i wygodę  
w użytkowaniu. Wszystko to wpływa na jakość komfortu życia. 

Zapraszamy do zapoznania się z kolekcją . . .

Visare means dreaming . . .

 Dreaming up of relaxation begins in our bedroom, which 
unconsciously becomes the real heart of the house and a kind of oasis. 
After an eventful day, we only dream about one thing - a bed in our 
bedroom, where we can feel safe. The Visare brand was created out  
of passion for interior design and decoration, particularly for zones 
that are dedicated and personalized for individual needs. 

 Our collection of upholstered beds is created for interiors 
where the main role in the bedroom is played by the bed, which gives 
it a unique and distinctive style creating a personal space - the purest 
design in its form, becoming at the same time a private luxury. In our 
projects we focus on elegance, modernity, uniqueness and comfort  
of use. All these aspects affect the comfort of living.

Feel free to get familiar with the collection . . .



EMERALD

“Luxury must be comfortable, otherwise it is not luxury.”

Coco Chanel 

„Luksus musi być wygodny, inaczej nie jest luksusem.”
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225 cm

10
8 

cm

38 cm

Czterostopniowa regulacja wysokości stelaża. 
Four-level, adjustable height of frame.

140 160 180 200

158 178 198 218

Materac/Mattress  (cm)

Korpus/Frame (cm)

275 295 315 335
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EMERALD
 Piękno ukryte w niepowtarzalności. Projektowane w koncepcji „mniej znaczy więcej”, proste w formie, wprawia w zachwyt swoją 
miękkością. Wizerunek wzbogaca duże wezgłowie spięte klamrą ze stali, co tworzy symetrię we wnętrzu, uspokaja i wycisza.  Elegancka linia 
jaką formuje przód korpusu, oparty na listwie ze stali nierdzewnej - emanuje wyrazistością, natomiast przestrzenne boki nadają lekkości. 
Elegancja ukryta jest w ponadczasowej, wyrafinowanej bryle, która idealnie wkomponowuje się we wnętrze.

 Beauty hidden in uniqueness. A bed designed in accordance with the concept of „less is more”, simple in form, impresses with  
its softness. The image of the bed is enriched by a large headboard fastened with a steel buckle, which creates symmetry and a calming 
effect in the interior. The elegant line created by the front of the body and based on a stainless steel bedrail - exudes clarity, while the spatial 
sides of the bed give it lightness. Elegance hidden in a timeless, sophisticated body of the bed that blends in perfectly with the interior.



PEARL

„Bed - the safest space we know”

„Łóżko - najbezpieczniejsza przestrzeń jaką znamy”
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220 cm

114
 c

m

37 cm

Czterostopniowa regulacja wysokości stelaża. 
Four-level, adjustable height of frame.

140 160 180 200

155 175 195 215

Materac/Mattress  (cm)

Korpus/Frame (cm)

250 270 290 310
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PEARL
 Majestatyczne wezgłowie z układanego wertykalnie materiału, idealnie aranżuje przestrzeń, a boczne „skrzydła” mogą objąć stoliki 
nocne czy pufy. Lekkości całej bryle nadaje cofnięty cokół, wykonany z jednakowego materiału co reszta łóżka.  W całości kompozycja 
tworzy prywatny azyl, który zaprasza swą przytulnością do dobrego snu. 

 Majestic headboard made of vertically laid fabric, perfectly arranges the space with side „wings”, which can embrace bedside tables 
or poufs. A withdrawn plinth, made of the same fabric as the rest of the bed,  gives the entire body the lightness. The whole composition 
creates a private, cosy asylum, inviting you to a good sleep.



TOPAZ

„In the thought of excellence, details sketch the shape”

„W doskonałości myśli, detale kreślą kształt”

 12



 13



14

215 cm

115
 c

m

36 cm

Czterostopniowa regulacja wysokości stelaża. 
Four-level, adjustable height of frame.

140 160 180 200

151 171 191 211

Materac/Mattress  (cm)

Korpus/Frame (cm)

223 243 263 283
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TOPAZ
 Łóżko, choć proste w zamyśle - wyróżnia detal - boczny ruchomy element, wykonany z marszczonego materiału.  
Wygodne oraz wysokie wezgłowie idealnie uzupełni przestrzeń sypialni. Cofnięty cokół wykonany z materiału jak reszta bryły, nadaje lekkości 
jak i finezji . . . w trosce o szczegół.

 Although the bed is simple in its design, it is distinguished by a detail - a side movable component made of pleated fabric.  
A comfortable and high headboard will perfectly complement the bedroom space. A withdrawn plinth, like the rest of the bed solid, made 
of a textile adds lightness and finesse . . . out of concern for details.



CRYSTAL

„Elegance is the only beauty that never fades”

„Elegancja to jedyne piękno, które nigdy nie gaśnie”

Audrey Hepburn
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235 cm

94
 c

m

36 cm

Czterostopniowa regulacja wysokości stelaża. 
Four-level, adjustable height of frame.

140 160 180 200

158 178 198 218

Materac/Mattress  (cm)

Korpus/Frame (cm)
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CRYSTAL
 Kolekcja stworzona z myślą o klasycznej, ponadczasowej elegancji. Ergonomiczne wezgłowie, zdobione bogato marszczonym 
materiałem tworzy wyrafinowany wygląd. Komfortu użytkowania dodają duże, wygodne poduchy wykreowane w myśl wezgłowia.  
Miękki korpus został stworzony dla wygodnego użytkowania. Dopełnieniem kompozycji może być pufa, która tworzy harmonijny wachlarz 
możliwości.

 Collection designed for classic, timeless elegance. Ergonomic headboard, richly decorated with pleated fabric, creates a sophisticated 
look. Large, comfortable cushions matching the headboard add to the comfort of use. Soft body was created for comfortable use. Rounding 
out the composition is a pouf, which creates a harmonious range of possibilities.



ONYX

„That’s something more than a bed - this is your dream companion ...”

„Jest czymś więcej niż łóżkiem - to Twój towarzysz snu…”
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230 cm

94
 c

m

36 cm

Czterostopniowa regulacja wysokości stelaża. 
Four-level, adjustable height of frame.

120* 140 160 180 200

150 170 190 210 230

Materac/Mattress  (cm)

Korpus/Frame (cm)

* Przy szerokości materaca 120 cm występuje z pojedynczą poduszką.
* A bed with a mattress width of 120 cm, comes with a single pillow.



 23

ONYX
 Łóżko zaprojektowane z myślą o bezpiecznej wyspie, gdzie tracimy poczucie czasu, a liczy się tylko wypoczynek oraz stworzona 
oaza spokoju. Potęgujące tę myśl szerokie oraz wygodne poduszki tworzą wezgłowie, poszerzany korpus dodaje przestrzeni jak i komfortu 
w użytkowaniu. Nietypowe łączenie korpusu to awangardowe rozwiązanie, natomiast całość łączy jeden motyw, jakim jest marszczenie 
welurowych materiałów. Wszystkie te walory tworzą nowoczesną i wysublimowaną kompozycję. 

 A bed designed for a safe island, where we lose truck of time and only leisure and the created oasis of peace matter. In addition, 
wide and comfortable pillows form a headboard while widened body adds space as well as comfort in use. The unusual connection  
of the body is an avant-garde solution, while the whole body is fastened with one motif, which is creasing of velour materials. All these 
qualities create a modern and sublime composition.



QUARTZ

„Simplicity is the ultimate sophistication”

„Prostota jest szczytem wyrafinowania” 

Leonardo DaVinci
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230 cm

94
 c

m

36 cm

Czterostopniowa regulacja wysokości stelaża. 
Four-level, adjustable height of frame.

120 140 160 180 200

154 174 194 214 234

Materac/Mattress  (cm)

Korpus/Frame (cm)
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QUARTZ
 Łóżko stworzone z myślą o nowoczesnych wnętrzach. Minimalizm, z nutą ascetyzmu idealnie uzupełni industrialne czy nowoczesne 
wnętrze. W połączeniu ze szlachetnym kolorem tworzy elegancką, ponadczasową formę. Wyróżniające klarowne linie podkreślają charakter 
całego zamysłu. Szeroki korpus, łączy się pod kątem nadając geometryczny odbiór bryły.

 Bed designed for modern interiors. Minimalism, with a hint of asceticism perfectly complements an industrial or modern interior.  
In combination with a noble colour creates an elegant, timeless form. Distinguishing, clear lines emphasize the character of the whole idea. 
The wide body connected at an angle gives the geometric perception of the body.



SAPPHIRE

„Style is a way to say who you are without speaking”

„Styl to sposób na powiedzenie kim jesteś bez konieczności mówienia”

Rachel Zoe
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220 cm

114
 c

m

38 cm

Czterostopniowa regulacja wysokości stelaża. 
Four-level, adjustable height of frame.

120 140 160 180 200

135 155 175 195 215

Materac/Mattress  (cm)

Korpus/Frame (cm)

57 cm
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SAPPHIRE
 Ponadczasowa elegancja i dyskretny urok zaokrąglonego detalu, tworzy element klasycznego wystroju. Indywidualności w swojej 
najczystszej postaci dodają wyróżnione w neutralnym kolorze lamówki, jednocześnie podkreślając kształty bryły. Klasyka, która opiera  
się działaniu czasu w tym projekcie prezentuje wyższy przód ramy, co zdecydowanie jest walorem tego modelu. 

 Timeless elegance and discreet charm of a rounded detail forms a classic decor. Trims in neutral colours add individuality in its purest 
form while emphasizing the shape of body. Classic, which stands the test of time in this design, presents a higher front of the frame, which 
is definitely the advantage of this model.



DOLOMITE

„Do not underestimate the little things because excellence depends on them”

„Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość”

Michaelo Angelo
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217 cm

112
 c

m

36 cm

Czterostopniowa regulacja wysokości stelaża. 
Four-level, adjustable height of frame.

120 140 160 180 200

135 155 175 195 215

Materac/Mattress  (cm)

Korpus/Frame (cm)
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DOLOMITE
 Elegancja w prostym kształcie wezgłowia, subtelnie eksponuje dyskretny detal, jaki tworzą „pęknięcia” tkaniny przeszyte tradycyjną 
dwuigłową metodą. Subtelny korpus, oparty na metalowych nogach wraz z delikatnym zdobionym przeszyciem podkreśla cechy mebla  
z każdej perspektywy.

 Elegance hidden in the simple shape of the headboard, subtly exposes the discreet detail created by the „cracks” of fabric sewn 
through using a traditional two-needle method. The subtle body, based on metal legs, together with a delicate decorated stitching 
emphasizes the features of the furniture from every perspective.



MOONSTONE

„Simplicity is the keynote of all true elegance”

„Prostota jest kluczem prawdziwej elegancji”

Coco Chanel
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217 cm

113
 c

m

36 cm

Czterostopniowa regulacja wysokości stelaża. 
Four-level, adjustable height of frame.

140 160 180 200

150 170 190 210

Materac/Mattress  (cm)

Korpus/Frame (cm)

188 208 228 248
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MOONSTONE
 Maksymalny komfort i minimalistyczny design zapewnia wezgłowie wykonane z miękkich pianek, ozdobione materiałem o odmiennej 
fakturze niż reszta bryły. Wizerunek wzbogaca linia zewnętrzna wezgłowia, nadając mu ostateczny szlif. Uzupełnieniem wygody są duże 
poduszki, które harmonijnie spinają całą kompozycję, a korpus o cofniętej podstawie imponująco podkreśla lekkość łóżka.

 The headboard made of soft foam, decorated with a material with a different texture than the rest of the body, provides maximum 
comfort and minimalist design. The image is enriched with the headboard’s outer line, giving it a final touch. Large, comfortable pillows 
harmoniously combine the whole composition, the body with a retracted base impressively emphasizes the lightness of the bed.



40

Idealnym dopełnieniem kompozycji są dodatki w postaci puf. Prezentujemy kolekcje, które posiadają dedykowane pufy.
Excellent completion to the design composition are additions in the form of pouffes. We present our collections of dedicated pouffes.

Kolekcja Crystal oferuje podłużną pufę na srebrnych nogach. Idealna do kompozycji sypialnianej, 
ale nie tylko - świetnie sprawdzi się również w innych miejscach wnętrza. Wymiary: 110x40x38 cm.

Kolekcja Onyx to pufy, które mogą pełnić funkcję stolików pomocniczych bądź użytkową  
dla wygody. Będą stanowiły bardzo dobre uzupełnienie wnętrza. Wymiary: 40x60x37 cm.

Kolekcja Pearl prezentuje pufy z układanego wertykalnie materiału, idealne do kompozycji łóżka,  
sypialni bądź salonu. Wymiary: 45x45x37 cm.

The Crystal Collection offers an elongated pouffe on silver legs, ideal for bedroom compositions.
However, it also works well in other places of the interior. Dimensions: 110x40x38 cm.

The Onyx Collection is a pouffe which can be used as bedside table or coffee table for convenience. 
They will be a very good complement to the interior. Dimensions: 40x60x37 cm.

The Pearl Collection presents pouffes made of vertically laid material, ideal for bed, bedroom  
or living room composition. Dimensions: 45x45x37 cm.
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Collection overview

EMERALD PEARL TOPAZ

QUARTZ

MOONSTONE

ONYXCRYSTAL

DOLOMITESAPPHIRE

16

4 8 12

20

32

24

3628



42

Niezależnie od tego czego oczekujesz  - Twoje życzenie jest zawsze najważniejsze. 

No matter what you expect - your wish is always the most important thing.

Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych. Zdjęcia i kolory zamieszczone w katalogu mogą odbiegać  
od wzorów znajdujących się w sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i wizualnych służących ulepszeniu produktu, a nie wpływających na jego ogólny charakter oraz możliwości 

pomyłek i błędów w druku. Przedmioty i meble użyte do aranżacji, a nie ujęte w opisach technicznych nie stanowią oferty handlowej. Wszystkie wymiary podane są z tolarancją +/- 3 cm.

This catalogue shall not constitute a commercial offer under the Civil Code and is published for informational purposes only. All images and colours used in the catalogue may differ from the models  
on sale. We reserve the right to make technical and visual changes to improve the products, not affecting their general nature and the possibility of mistakes and printing errors. The objects  

and furniture used for the arrangement, not included in the technical descriptions, do not constitute a commercial offer. All dimensions are given with tolerance +/- 3 cm.
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