
TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE NÁBYTKU Z MASIVNÍHO DŘEVA
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VERONIKA
čelo č. 1
BUK masiv, lak 82

VERONIKA
čelo č. 2
Jádrový BUK masiv, lak 10

čelo č. 1
Jádrový BUK, lak 10

čelo č. 1
Divoký DUB, olej 06

Ložnici VERONIKA s luxusní postelí nabízíme v komfortním zvýšeném provedení s horní hranou bočnice ve výšce 50 cm a zadním čelem 
vysokým 105 cm. Postele dodáváme v šířkách  90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 a délkách 190, 200, 210, 220 cm s možností nastavení výšky 
lehací plochy. Můžete vybírat ze 2 typů zadních čel a 3 druhů dřevin – buk, jádrový buk a divoký dub všechny v provedení fix (průběžná lame-
la).K postelím nabízíme celou řadu doplňků. Noční stolky a komody nabízíme v různých provedeních, jsou automaticky vybaveny pojezdy se 
samodovíracím systémem.Postel je standardně dodávána s úložným prostorem bez dna. Dno je možno dokoupit za příplatek.
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CAROLINA
čelo č. 1
Divoký DUB, olej 06

CAROLINA
čelo č. 4
BUK masiv, lak 96

čelo č. 3
BUK, lak 33

čelo č. 2
BUK, lak 81

Ložnici CAROLINA vyrábíme v celomasivním provedení v dřevinách buk, jádrový buk a divoký dub v kombinaci fix a cink. Můžete vybírat ze  
4 typů zadních čel. Postele dodáváme v šířkách  90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 a délkách 190, 200, 210, 220 cm s možností výběru výšky 
horní hrany bočnice 45/50 cm a výškou hlavového čela 93/105 cm s možností nastavení výšky lehací plochy. K postelím je možné dodat úložný 
prostor MAX s výklopnými rošty a celou škálu doplňků - noční stolky, komody, skříně, toaletní stolek, taburet a lavice. Noční stolky a komody 
jsou automaticky vybaveny pojezdy se samodovíracím systémem a můžete volit ze 3 typů úchytek. Skříně nabízíme v celomasivním provedení 
včetně vnitřního vybavení nebo v kombinaci masivu (dveře), dýhy (boky) a lamina č. L10 (uvnitř skříně).
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ERIN
čelo C1
Jádrový BUK masiv, lak 73

ERIN
čelo C2 - vysoké přední čelo 
Jádrový BUK masiv, lak 73

čelo C1 - vysoké přední čelo
Jádrový BUK, lak 73

Ložnici ERIN – vyrábíme v dřevinách buk a jádrový buk v provedení cink. Můžete vybírat ze 2 typů zadních čel vysokých 97/103 cm s horní 
hranou bočnice ve výšce 45/50 cm a 3 typů předních čel. Postele dodáváme v šířkách  90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 a délkách 190, 200, 210, 
220 cm s možností nastavení výšky lehací plochy. Pod postel je možné umístit úložný prostor MAX s výklopnými rošty. K postelím nabízíme 
policový noční stolek.
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CATHRIN
čelo C1
Jádrový BUK masiv, lak 73

CATHRIN
čelo C2
BUK masiv, lak 91

čelo C3
BUK masiv, lak 91

ÚP MAX

Ložnici CATHRIN – vyrábíme v dřevinách buk, jádrový buk, divoký dub v provedeních fix i cink. Postele zaoblených tvarů s možností volby  
3 typů zadních čel a nohama přes roh postele. Horní hrana bočnice ve výšce 45/50 cm a zadním čelem vysokým 97/103 cm. Postele dodává-
me v šířkách  90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 a délkách 190, 200, 210, 220 cm s možností nastavení výšky lehací plochy. Pod postel je možné 
umístit úložný prostor MAX s výklopnými rošty. K posteli nabízíme závěsný jednozásuvkový noční stolek vybavený pojezdem se samodovíra-
cím systémem a skříň v provedení cink.
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LIVIA
čelo č. 2
BUK masiv, lak 96

LIVIA
čelo č. 1
Divoký DUB, lak 17

ÚP v postranici

Ložnici LIVIA vyrábíme v dřevině buk a divoký dub v kombinaci fix a cink. Můžete vybírat ze 2 typů zadních čel. Výška horní hrany bočnice 
45/50 cm a výška hlavového čela 96 cm s možností nastavení výšky lehací plochy. Postele dodáváme v šířkách  90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 
a délkách 190, 200, 210, 220 cm. K posteli můžete vybrat úložný prostor zabudovaný v bočnici nebo úložný prostor MAX s výklopnými rošty. 
Nabízíme širokou škálu doplňků, noční stolky, komody, zrcadlo. Noční stolky a komody jsou automaticky vybaveny pojezdy se samodovíracím 
systémem.
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LEONA
čelo č. 1, L1
BUK masiv, lak 10

LEONA
typ LA
BUK masiv, lak 10

čelo č. 2, R2
BUK masiv, lak 10

Ložnici LEONA vyrábíme v dřevině buk cink. Vybírat můžete ze 3 typů zadních čel. U předního čela můžete zvolit variantu s L nohama a nebo 
R (rovnýma) nohama. Postele dodáváme v šířkách  90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 a délkách 190, 200, 210, 220 cm s možností výběru výšky 
horní hrany bočnice 45/50 cm a výškou hlavového čela 95 cm s možností nastavení výšky lehací plochy. K posteli nabízíme úložný prostor MAX 
s výklopnými rošty a taky celou škálu doplňků jako jsou noční stolky, komody a police.
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CATHRIN
4 dveřová skříň, 2 zrcadla
úchytka dřevo/kov
Jádrový BUK masiv, lak 73

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

Vysvětlivky pojmů použitých v katalogu.
Provedení Masiv FIX       Provedení Masiv CINK
Masivní průběžná lamela bez podélných spojů.    Masivní lamela s podélnými spoji. Parketový vzor.

Skříně CATHRIN nabízíme v celomasivním provedení v dřevině buk cink. Další variantou je kombinace: dveře, římsa a boky v dřevině buk 
cink a vnitřní vybavení z lamina L10. Součástí vybavení skříně jsou vždy v každém modulu 2 police a 1 šatní tyč. Volit můžete ze 3 typů 
úchytek. Ostatní vybavení skříně jako jsou zrcadla, police, šatní tyče, vnitřní rozdělení skříně, vložky do skříně 3 nebo 5 zásuvkové lze 
dokoupit.


