MISTRAL

System modułowy składa się z 8 elementów / Module system consists of 8 components
Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture

sypialnia

Kolor korpusu: Sanremo rustykalny
Body colour: Rustic Sanremo

NOWOŚĆ / NOVELTY
W oparciu o sprawdzone i docenione przez Klientów
wzornictwo prezentujemy Sypialnię MISTRAL. Meble
w nowoczesnych wzorach i wielu opcjach kolorystycznych pozwalają ze smakiem stylizować każdą sypialnię.
Dzięki nawiązaniu wzorniczemu i kolorystycznemu do
kolekcji Mistral możecie Państwo korzystać także z dodatkowych 19 mebli oferowanych przez ten system.
We are presenting the MISTRAL bedroom furniture
the design of which has already been tested and
appreciated by the customers. Furniture of modern
design and in many colour options make it possible
to arrange each bedroom with taste. The design and
colour range suit the whole Mistral collection thanks
to which you may also use 19 additional pieces of furniture offered by that system.
MISTRAL sypialnia Szafka nocna MIN-1C165 (2 szt.), łóżko MIL-3C232, szafa MIS-4C232, komoda MIK-3C232

Dostępna kolorystyka frontów
Available colours of the fronts
900 – biały połysk
white gloss

173 – krem połysk
cream gloss

187 – cappuccino
połysk/gloss

MISTRAL sypialnia Biurko MIB-1C187, półka MIP-3C (3 szt.), szafa MIS-3C187, łóżko MIL-1C187, szafka nocna MIN-1C187
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165 – czarny połysk
black gloss

232 – dąb czarny
black oak

MISTRAL sypialnia – elementy systemu / components of the system

szafa MIS-3C
142,3/210/54,2

szuflada szafy MISS-5C
103,2/36,2/41,4

szafa MIS-4C
213,2/210/54,2

NEO-7

NEO-7

łóżko MIL-1C
96,8/90,9/212,4

NEO-7

łóżko MIL-2C
146,8/90,9/212,4

szuflada MILS-1C
115/19,6/68,6

łóżko MIL-3C
166,8/90,9/212,4

szafka nocna MIN-1C
45,4/59,9/45,5
prawa/lewa

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
– element głęboki / deep component
– oświetlenie dostępne w opcji / diode lighting as an option
(patrz str. 46 / see p. 46)

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

MIS-3C173

szafa / wardrobe MIS-3C



kolor frontów / colour of the fronts: 173

MISTRAL sypialnia Szafa MIS-4C173, łóżko MIL-2C173, szafka nocna MIN-1C173
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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

