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Základní parametry postelí.
- postele i doplňky (noční stolky a komody) vyrábíme jen v celomasivním provedení. Dřeviny jádrový buk (JBK), klasický buk (BK), divoký dub (DB).
- postele jsou dodávány v základních šířkách 90,100,120,140,160,180 a 200cm; v základních délkách 190,200,210,220cm
- výška lehací plochy postelí (horní hrana postranice) je 50cm
- výška zadních čel je kolem 100cm (dle typu postelí)
- všechny postele je možno doplnit často využívaným úložným prostorem pod postel
- výrobky nabízíme v 10 odstínech lak a v 10 odstínech olej (pro jádrový buk a klasický buk); u dubu jen provedení natur (lak nebo olej)
- veškeré detaily k výrobkům, ale i další informace, rady a komentáře naleznete na www.mireal.cz

Společnost MIREAL patří mezi přední České výrobce postelí a ložnicového nábytku, 
navazujícím na tradici výroby dřevěného nábytku ve Veselí nad Moravou.

Naše výrobky z bukového a dubového dřeva, splňují kvalitativní, technické a hygienické parametry, které odpovídají nejpřísnějším
požadavkům českých i evropských norem. Konstrukční řešení postelí se vyznačuje jednoduchou montáží a pevným spojem.

Komody, noční stolky a ostaní doplňky se dodávají ve smontovaném stavu.
Firma MIREAL propaguje citlivý přístup k ekologii.
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CATHRIN
- je TOP postel posledních let
- kompletní provedení cink (parketa)
- tloušťka 30mm
TOP Vyšší level je postel CATHIRN LUX (tl.40mm)

CAROLINA
- nadčasová luxusní postel

- kombinace fi x (průběžka) / cink (parketa)
- tloušťka 50/20mm

LEONA
- kompromis ceny a kvality
- kompletní provedení cink (parketa); tloušťka 25mm
TOP Vyšší level je postel LEONA LUX (tl.40mm)
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KERI
- tloušťka 40mm

LEONA LUX
- tloušťka 40mm

CATHRIN LUX
- tloušťka 40mm
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NADI
- tloušťka 40mm

DINA
- tloušťka 40mm

Váš prodejce:

Mireal dále nabízí: 
• Skříně – celomasivní provedení, kombinace masivu a lamina
• Doplňky – styl CAROLINA/CATHRIN, LEONA, KERI – 3 typy úchytek
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