MELISSA

MELISSA
buk, lak 10
Dřeviny:

• drásaný, sukatý dub

    

• buk

    

• jádrový buk

Provedení:

průběžná lamela

Výška postranice:

47 cm

Tloušťka postranice:

38 mm

Šířka postele:

90, 100, 120, 140,

možnosti rozvržení skříní

4. dveřová skříň
se zrcadlem

4. dveřová skříň

160, 180, 200 cm
Délka postele:

190, 200, 210, 220 cm

Výškově nastavitelná lehací plocha
Skříň je možná v kombinaci masiv + LTD
Je možné kombinovat s řadou Carolina

Jednolůžko

Dvojlůžko

Závěsný noční
stolek

Noční stolek
se 2 zásuvkami

4 šuplíková
komoda

Komoda

Komoda s posuvnými dveřmi

Úložný prostor

dub, lak 77

ADÉLA

ADÉLA
buk, lak 10

Dřevina:

• drásaný, sukatý dub

    

• buk

    

• jádrový buk

Provedení:

průběžná lamela

Výška postranice:

47 cm

buk, lak 10

Výškově nastavitelná lehací plocha
Tloušťka postranice:

38 mm

Šířka postele:

90, 100, 120, 140,
160, 180, 200 cm

Délka postele:

190, 200, 210, 220 cm

Skříň lze dodat v kombinaci masiv + LTD
Skříň i další doplňky lze kombinovat s řadou Carolina
NENÍ MOŽNÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR
2 varianty předního čela

Jednolůžko

Dvojlůžko

Závěsný noční
stolek

Noční stolek
se 2 zásuvkami

4 šuplíková
komoda

Komoda

Komoda s posuvnými dveřmi

možnosti rozvržení skříní

REBECA

REBECA

sukatý dub, lak 77, fix

Dřevina:

• drásaný, sukatý dub

    

• buk

    

• jádrový buk

Provedení:

průběžná lamela

buk. lak 10, cink

cink
Tloušťka postranice:

38 mm

Výška postranice:

47 cm

možnosti rozvržení skříní

Výškově nastavitelná lehací plocha
Šířka postele:

90, 100, 120, 140,
160, 180, 200 cm

Délka postele:

190, 200, 210, 220 cm

Možnost čalouněné opěrky hlavy

Skříň lze dodat v kombinaci masiv + LTD
Možnost kombinace s řadou Carolina (průběžná
lamela) s Cathrin a Leonou (cink)

Jednolůžko

Dvojlůžko

Závěsný noční
stolek

Noční stolek
se 2 zásuvkami

4 šuplíková
komoda

Komoda

Komoda s posuvnými dveřmi

Úložný prostor

sukatý dub, lak 77, fix

SANSA

TAMARA

sukatý dub, lak 77

sukatý dub, lak 77, fix

možnosti rozvržení skříní

možnosti rozvržení skříní

opěrka hlavy

Dřevina:

• drásaný, sukatý dub

    

• jádrový buk

    
Provedení:
Jednolůžko

4 šuplíková
komoda

Dvojlůžko

Komoda

Závěsný noční
stolek

Komoda s posuvnými dveřmi

Noční stolek se
2 zásuvkami

Úložný prostor

Dřevina:

• drásaný, sukatý dub

    

• buk

    

• jádrový buk

Provedení:

cink
průběžná lamela

2 typy předního čela

• buk

Tloušťka postranice

38 mm

Výška lehací plochy:

47 cm

Možnost čalouněné opěrky

průběžná lamela

Šířka postele: 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm
Jednolůžko

Dvojlůžko

Závěsný noční
stolek

Délka postele: 190, 200, 210, 220 cm

Tloušťka postranice

38 mm

Výška lehací plochy:

47 cm

Výškově nastavitelná lehací plocha

Šířka postele:

90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm

Skříň je možné v kombinaci masiv +LTD

Délka postele:

190, 200, 210, 220 cm

Lze kombinovat s řadou Carolina (průběžná lamela)

Výškově nastavitelná lehací plocha
Skříň lze v kombinaci masiv +LTD

4 šuplíková
komoda

Komoda

Komoda s posuvnými dveřmi

Noční stolek
se 2 zásuvkami

Cathrin (cink)
NELZE ÚLOŽNÝ PROSTOR

CAROLINA

CAROLINA
Dřevina:

• drásaný, sukatý dub

    

• buk

Provedení:

kombinace fix a cink

Tloušťka rámu:

50mm

Výška postranice:

50cm

buk, lak 10, typ č.1

Výškově nastavitelná lehací plocha
Šířka postele:

90, 100, 120, 140,
160, 180, 200 cm

Délka postele:

190, 200, 210, 220 cm
možnosti rozvržení skříní

Skříň lze v kombinaci masiv a LTD
MOŽNÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR

Skříň 3 dvéřová

Superkombikomoda

buk, lak 96, typ č.4

Komoda panská
mezistěna svislá
uprostřed

Taburetka
Jednolůžko

Dvoulůžko

Noční stolek
se 2 zásuvkami

Noční stolek
s 1 zásuvkou

Panel nad noční
stolek

Komoda se
4 zásuvkami

6-ti šuplíková
komoda

Lavice s úložným prostorem
a odnímatelným sedákem

Toaletní stůl
s 1 zásuvkou

Zrcadlo

Varianta č. 4
Čelo laťkové

Varianta č. 1
Čelo z masivu

Skříň 4 dvéřová

CATHRIN

CATHRIN
Dřevina:

• drásaný, sukatý dub

    

• buk

    

• jádrový buk
Varianta C1

Provedení:

cink

Tloušťka rámu:

30mm

Varianta C2

Výška postranice: 50cm
Šířka postele:

90, 100, 120, 140,
160, 180, 200 cm

Délka postele:

Varianta po zem

190, 200, 210, 220 cm

Výškově nastavitelná lehací plocha
MOŽNÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR
Skříň lze v kombinaci masiv + LTD

jádrový buk, lak 73, typ č.1
buk, lak 73, typ č.2
Skříň 4 dveřová se
2 zrcadly uprostřed

Jednolůžko

Dvoulůžko

Závěsný noční stolek
s panelem a 1 zásuvkou

Úložný prostor
možnosti rozvržení skříní

Skříň 5 dveřová

jádrový buk, lak 73

LEONA

Doplňky ke skříním

buk, lak 10, typ č.2
Dřevina:

• buk

Provedení:

cink

Tloušťka postranice:

25mm

Výška:

45cm a 50cm

Šířka postele:

90, 100, 120, 140,

Postele se vyznačují jednoduchým spojem. Komody a noční stolky se dodávají ve smontovaném stavu.
Jednoduchost spoje je i u skříní. Díky systému, který používáme, lze skříně i postele smontovat
a rozmontovat vícekrát.
Vyrábí se ze dřevin sukatý dub. Tato dřevina může obsahovat zatmelené suky a drobné záběhy běli
v kresbě dřeva.
Další dřevinou je pak buk a jádrový buk.
Úložný prostor je nutný kombinovat s výklopným roštem.

160, 180, 200 cm
Délka postele:

190, 200, 210, 220 cm

Výškově nastavitelná lehací plocha
MOŽNOST ÚLOŽNÉHO PROSTORU

Vysvětlivky pojmů použitých v katalogu.
Provedení FIX						
Masivní průběžná lamela bez podélných spojů.		

Provedení CINK
Masivní lamela s podélnými spoji. Parketový vzor.

Kovový kravatník

Vnitřní rozdělení
skříně

Vložka do skříně
3 zásuvková

Vložka do skříně
5 zásuvková

Orientační vzorník dřevin a barevných provedení používaných pro masivní nábytek firmy MIREAL.

buk 10

Noční stolek
rohový
s 1 policí

Komoda
4 zásuvková úzká

Noční stolek
(1 zásuvka)
mezistěna vod.

Noční stolek závěsný
na postranici

Komoda pánská
s mezistěnou
svislou uprostřed

Zrcadlo

Kompaktkomoda 2-dveřová /
4-zásuvková

Úložný prostor

Komoda kombinovaná
dveře vlevo
4x zásuvka vpravo
(možná varianta
se zásuvkami vlevo)

buk J73

buk 82

buk, lak 10, typ č.1

Záv. police

jádrový buk J10

Záv. police

Záv. police
tvaru „T“

Záv. police
tvaru „T“

jádrový buk J73

buk 96

Šatní tyč široká

Šatní tyč úzká

Police úzká

Police široká

sukatý dub 77

Společnost Ložnice MIREAL a.s. patří mezi přední české výrobce postelí a ložnicového
nábytku, navazujícím na tradici výroby dřevěného nábytku ve Veselí nad Moravou.
Kontakt:
		
E-mail:

518 390 327
605 228 737
objednavky@mireal.cz

Kamenná prodejna
Veselí nad Moravou
Tř. Masarykovba 1195

