Šírka – vnútorný
rozmer
160, 180 cm
Dåžka – vnútorný
rozmer
200 cm
Slovenský
výrobca

Hrúbka
masívu
4 cm
Výška predného
/zadného èela
(výška nôh)
cca 50 / 95 cm
Výška boènice
od podlahy
cca 45 cm

Šírka – vnútorný
rozmer
160, 180 cm
Dåžka – vnútorný
rozmer
200 cm
Hrúbka
masívu
4 cm
Výška predného
/zadného èela
(výška nôh)
cca 50 / 95 cm
Výška boènice
od podlahy
cca 45 cm

limitovaná

edícia

limi tovaná
edícia

poste¾ ADANA

» poste¾ ADANA s MAXI úložným priestorom » kombinuje sa s výklopnými roštami
Double HN T5 PVP / Double BVP T6 / Masív BVP

limitovaná

edícia

NÁ EDÍCIA
VA
O

» POSTELE Z BRESTOVÉHO DREVA

T

LIMI
T

» postele
z brestového
kartáèovaného dreva
» brestové drevo
je tvrdé, húževnaté
s ve¾mi dobrými
mechanickými
vlastnosśami
a trvanlivosśou
min. 30 rokov
» farebná rozdielnosś
v štruktúre dreva
a nízky podiel
brestového dreva
v našich lesoch ho
predurèuje na výrobu
luxusného nábytku
v limitovaných
sériách
» postele
s dekoraènou
kresbou štruktúry
dreva, vhodné do
dizajnových interiérov,
vynikajú atypickým
spracovaním,
v interiéroch pôsobia
ako dominujúci
centrálny prvok
» vhodné do väèších
vnútorných priestorov
» olejová povrchová
úprava » len
v limitovanom poète

PRODU

K

www.mrava.sk info@mrava.sk

» postele majú výškovo nastavite¾né nosné kovanie
pre rôzne vysoké rošty a matrace

poste¾ BELINA

Šírka – vnútorný
rozmer

poste¾ DANTE

160, 180 cm
Dåžka – vnútorný
rozmer
200 cm
Hrúbka
masívu
4 cm
Výška predného
/zadného èela
(výška nôh)
cca 50 / 95 cm
Výška boènice
od podlahy
cca 45 cm

limitovaná

edícia

» postele majú výškovo nastavite¾né nosné kovanie pre rôzne vysoké rošty a matrace

limitovaná

edícia

NÁ EDÍCIA
VA
O

T

LIMI
T

„Každý kus je jedineèný a nezamenite¾ný originál.
Neexistujú dve rovnaké kópie.“

PRODU

» poste¾ ELBA s MAXI úložným priestorom » kombinuje sa s výklopnými roštami Double HN T5 PVP /
Double BVP T6 / Masív BVP » súèasśou postele sú aj noèné stolíky

poste¾ ELBA

K

» postele
z brestového
kartáèovaného dreva
» brestové drevo
je tvrdé, húževnaté
s ve¾mi dobrými
mechanickými
vlastnosśami
a trvanlivosśou
min. 30 rokov
» farebná rozdielnosś
v štruktúre dreva
a nízky podiel
brestového dreva
v našich lesoch ho
predurèuje na výrobu
luxusného nábytku
v limitovaných sériách
» postele
s dekoraènou
kresbou štruktúry
dreva, vhodné do
dizajnových interiérov,
vynikajú atypickým
spracovaním,
v interiéroch pôsobia
ako dominujúci
centrálny prvok
» vhodné do väèších
vnútorných priestorov
» olejová povrchová
úprava » len
v limitovanom poète

limi tova
edíci

Šírka – vnútorný
rozmer
160, 180 cm
Dåžka – vnútorný
rozmer
200 cm
Hrúbka
masívu
4 cm
Výška predného
/zadného èela
cca 50 / 95 cm
Výška boènice
od podlahy
cca 45 cm
Šírka noèného
stolíka
50 cm

