
System modułowy składa się z 19 elementów / Module system consists of 19 components
Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture

MISTRAL   Komoda MIK-1C232, witryna MIW-3C232, szafka RTV MITV-1C232, witryna MIW-1C232, półka MIP-1C232, ława MIST-3C

MISTRAL   Szafka RTV MITV-1C900, półka MIP-1C900, regał MIR-1C+MID-1LC900, regał MIR-1C, regał MIR-1C+MID-1PC900, 
                     witryna MIW-2LC900, komoda MIK-1C900, ława MIST-3C

Kolor korpusu: Sanremo rustykalny
Body colour: Rustic Sanremo

Dostępna kolorystyka frontów
Available colours of the fronts

MISTRAL jest systemem o nowoczesnym wzor-
nictwie, który z pewnością przypadanie do gustu 
osobom ceniącym swobodę wyboru. Cechą wy-
różniającą kolekcję jest możliwość samodzielne-
go skomponowania ostatecznego wyglądu me-
bla. Poprzez odpowiedni dobór koloru frontów  
MDF z „palety Mistral” do korpusu mebli w deko-
rze Sanremo Rustic możemy dowolnie kreować 
charakter urządzanego wnętrza.

MISTRAL is a system of modern design that will 
certainly be liked by persons appreciating free-
dom of choice. A distinctive feature of this collec-
tion is the possibility of deciding the final looks 
of a piece of furniture on your own. By appro-
priate selection of a MDF furniture front colour 
from the “Mistral palette” to the furniture body 
in Sanremo Rustic decor you can arrange the in-
terior any way you like.

MISTRAL

900 – biały połysk
white gloss

165 – czarny połysk
black gloss

187 – cappuccino
połysk/gloss

173 – krem połysk
cream gloss

232 – dąb czarny
black oak
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MISTRAL – elementy systemu / components of the system

MISTRAL   Witryna MIW-1C900, szafka RTV MITV-1C900, półka MIP-2C900 (2 szt.), biurko MIB-1C900, półka MIP-3C (3 szt.)

witryna MIW-2LC
53,5/195/44,2

półka MIP-1C
80/25/25,9

regał MIR-1C
+ front MID-1LC           + front MID-1PC

53,5/195/44,2

 szafa MIS-2C
89/195/54,2

komoda MIK-1C
160/86,7/44,2

ława MIST-3C
110/55/60

witryna MIW-1C
89/195/44,2

witryna MIW-3C
89/145/44,2

szafka RTV MITV-1C
160/55/44,2

półka MIP-2C
106,7/39,2/26,9

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
 – element głęboki / deep component    – oświetlenie diodowe w standardzie / LED lighting in standard    – oświetlenie dostępne w opcji / diode lighting as an option

(patrz str. 46 / see p. 46)

biurko MIB-1C
120/74,9/60

witryna MIW-2PC
53,5/195/44,2

regał MIR-1C
53,5/195/44,2

komoda MIK-2C
106,7/86,7/44,2

półka MIP-3C
40/40/23

regał MIR-1C
+ front MID-2LC           + front MID-2PC

53,5/195/44,2

Sposób zamawiania mebla MISTRAL z frontem (przykładowe zamówienie)
How to order MISTRAL furniture, inclusive of the front (example of an order)

M I W - 1 C 1 7 3

witryna / cupboard MIW-1C kolor frontów / colour of the fronts: 173
 

NEO-2 NEO-2 NEO-2

NEO-2

szafka RTV MITV-2C
120/55/44,2
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SALON MEBLOWY 
ul. Czysta 4

26-600 Radom
 

tel. 048 385 88 93
fax. 048 385 88 94
kom. 790 897 732


