
Ložnice Miu

Provedení: dubová dýha, postele s masivními nákližky, mořeno na tmavý ořech č. 79 nebo bílá (MDF + LTD). 
Výplň zadního čela postele a čela nočních stolků / komody ve vysokém lesku. 
Ceny postelí jsou uvedeny bez postelových roštů v rámu.

MIU postel 180 x 200 dub - výplň zadního čela bez potisku 15 160
MIU postel 180 x 200 dub - výplň zadního čela s potiskem *  20 170
MIU postel 180 x 200 dub - bílá výplň čela bez potisku 19 180
MIU postel 180 x 200 bílá - výplň zadního čela bez potisku 19 180
MIU postel 180 x 200 bílá - výplň zadního čela s potiskem * 20 170
MIU zásuvka pod postel boční 180 5 100
MIU úložný prostor Max 180 x 200 7 700
MIU noční stolek 1-zásuvkový 5 720
MIU komoda 4-zásuvková dub - bez potisku 16 740
MIU komoda 4-zásuvková dub - s potiskem * 21 290
MIU komoda 4-zásuvková dub - bílé výplně bez potisku 20 320
MIU komoda 4-zásuvková bílá - bez potisku 20 320
MIU komoda 4-zásuvková bílá - s potiskem * 21 290
MIU toaletní stolek 9 420
MIU nástěnná police 2 570
MIU zrcadlo 2 360

Postele Miu lze objednávat též v prodloužené délce 210 cm nebo 220 cm za příplatek 5%.
* Dekory (potisky) výplně zadního čela postele a zásuvek: K - květy česneku, L - ornament květin nebo dle vlastního návrhu.

Ceny postelových roštů viz samostatný ceník Matrace a rošty.
Rozměry u lůžek = vnitřní rozměry.
Ceny neobsahují individuální dovoz k zákazníkovi a montáž.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny.
Ceny jsou platné od 1. 5. 2014 do vydání nového ceníku.
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