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Korzystne ceny
Ci¹g³y

rozwój

Jakoœæ na najwy¿szym poziomie
Nieograniczone mo¿liwoœci projektantów
Dok³adne badania i analiza potrzeb Klienta

Szeroki wybór produktów
Dostosowujemy siê do oczekiwañ i sugestii Klienta

Wykwalifikowani i doœwiadczeni specjaliœci
Wspó³praca z najwiêkszymi sklepami budowlanymi w Polsce

Nowoczesne urz¹dzenia

20 lat tradycji

Dogodna lokalizacja

CORIN bia³y

CORIN cassino
Corin to elegancki system mebli podwieszanych w kolorze jesion Cassino oraz bia³ym.
- uchwyty metalowe chromowane, wysoki po³ysk
- uniwersalne drzwiczki, montowane na lew¹, lub praw¹ stronnê
- szuflady z cichym domykiem
cassino:- meble wykonane z p³yty melaminowanej Austryjackiej firmy Egger
gruboœci 18mm o podwy¿szonej odpornoœci na wilgoæ i œcieranie
- p³yta o g³êbokiej strukturze imituj¹cej naturalne drewno
- obrze¿a wykonane z okleiny ABS 0,5 i 2mm
bia³y: - korpusy wykonane z p³yty meblowej gruboœci 18mm
- fronty wykonane z MDF, lekko frezowane
- korpusy i fronty trzykrotnie lakierowane w³oskim,
nieblakn¹cym lakierem, wysoki po³ysk
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uchwyty

CORIN bia³y

wisz¹ca uchylna 60
(szer/wys/g³) 60/30/22
drzwi uchylne
szafka wisz¹ca z lustrem 60
(szer/wys/g³) 60/61/13
drzwi

s³upek wysoki 40
(szer/wys/g³) 40/156/32
dwoje drzwi

wisz¹ca 40
(szer/wys/g³) 40/80/22
drzwi

p/u Visage 60
(szer/wys/g³) 60/51/46
p/u Visage 80
(szer/wys/g³) 80/51/46
dwie szuflady

pó³s³upek 40
(szer/wys/g³) 40/53/32
dwie szuflady

Ceramiczna umywalka
Visage 60cm
Visage 80cm

CORIN cassino

wisz¹ca uchylna 60
(sze/rwys/g³) 60/30/22
drzwi uchylne
szafka wisz¹caz lustrem 60
(szer/wys/g³) 60/61/13
drzwi

s³upek wysoki 40
(szer/wys/g³) 40/156/32
dwoje drzwi

wisz¹ca 40
(szer/wys/g³) 40/80/22
drzwi

p/u Visage 60
(szer/wys/g³) 60/51/46
p/u Visage 80
(szer/wys/g³) 80/51/46
dwie szuflady
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pó³s³upek 40
(szer/wys/g³) 40/53/32
dwie szuflady

Ceramiczna umywalka
Visage 60cm
Visage 80cm

VISAGE bia³y
Niezwyk³a elegancja i prostota formy.
Kolekcja Visage, to ponadczasowa elegancja.
Minimalistyczne nogi i metalowe uchwyty nadaj¹ nowoczesnego stylu.
Visage to doskona³y wybór dla wymagaj¹cych klientów,
poszukuj¹cych nowoczesnego i modnego wygl¹du.
- korpusy wykonane z p³yty meblowej gruboœci 18mm
- fronty wykonane z MDF, lekko frezowane
- korpusy i fronty trzykrotnie lakierowane w³oskim,
nieblakn¹cym lakierem, wysoki po³ysk
- uchwyty metalowe, chromowane, wysoki po³ysk
- nó¿ki chromowane z regulacja wysokoœci
- meble uniwersalne stoj¹ce z mo¿liwoœci¹ podwieszenia
- uniwersalne drzwiczki, montowane na lew¹, lub praw¹ stronnê
- uchwyty asymetryczne, szuflady z prowadnicami metabox

5

Product recommended
for the Good Design
contest

uchwyty

VISAGE bia³y

s³upek wysoki 50
(szer/wys/g³) 50/180/32
dwoje drzwi i dwie szuflady

lustro odsuwane 60
(szer/wys/g³) 60/60/7
lustro odsuwane 80
(szer/wys/g³) 80/60/7
odsuniêcie lustra 39 cm

p/u Sonata
50 46/80/28
drzwi

p/u Cersania
50 47/81/32
55 51/81/31
60 57/81/34

s³upek wysoki 40
(szer/wys/g³) 40/180/32
dwoje drzwi

s³upek wysoki 30
(szer/wys/g³) 30/180/32
dwoje drzwi

wisz¹ca 40
(szer/wys/g³) 40/60/22
drzwi

p/u Visage 60
(szer/wys/g³) 60/81/46
p/u Visage 80
(szer/wys/g³) 80/83/45
dwie szuflady
Ceramiczna umywalka
Visage 60cm
Visage 80cm

Ceramiczna umywalka
Sonata 50cm
Sonata 55cm
Sonata 60cm
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pó³s³upek 40
(szer/wys/g³)40/85/32
szuflada i drzwi

Ceramiczna umywalka
Cersania 40cm
Cersania 50cm
Cersania 55cm
Cersania 60cm

VISAGE tabaco
Niezwyk³a elegancja i prostota formy.
Kolekcja Visage, to ponadczasowa elegancja.
Minimalistyczne nogi i metalowe uchwyty nadaj¹ nowoczesnego stylu.
Visage to doskona³y wybór dla wymagaj¹cych klientów,
poszukuj¹cych nowoczesnego i modnego wygl¹du.
- meble wykonane z p³yty melaminowanej Austryjackiej firmy Egger,
gruboœci 18mm o podwy¿szonej odpornoœci na wilgoæ i œcieranie
- p³yta o g³êbokiej strukturze imituj¹cej naturalne drewno
- obrze¿a wykonane z okleiny ABS 0,5 i 2mm
- uchwyty metalowe, chromowane, wysoki po³ysk
- nó¿ki chromowane z regulacja wysokoœci
- meble uniwersalne stoj¹ce z mo¿liwoœci¹ podwieszenia
- uniwersalne drzwiczki, montowane na lew¹, lub praw¹ stronnê
- uchwyty asymetryczne, szuflady z prowadnicami metabox
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Product recommended
for the Good Design
contest

uchwyty

VISAGE tabaco

wisz¹ca 30
(szer/wys/g³) 30/60/22
drzwi

s³upek wysoki 50
(szer/wys/g³) 50/180/32
dwoje drzwi i dwie szuflady

wisz¹ca uchylna 60
(szer/wys/g³) 60/30/22
drzwi uchylne

lustro odsuwane 60
(szer/wys/g³) 60/60/7
lustro odsuwane 80
(szer/wys/g³) 80/60/7
odsuniêcie lustra 39 cm

p/u Sonata
50 46/80/28
55 50/79/29
drzwi

p/u Cersania
50 47/81/32
55 51/81/31
60 57/81/34

pó³s³upek 30
(szer/wys/g³)30/85/32
trzy szuflady

s³upek wysoki 30
(szer/wys/g³) 30/180/32
drzwi i dwie szuflady

Sonata 50 PAK
Sonata 55 PAK

Ceramiczna umywalka
Visage 60cm
Visage 80cm

Ceramiczna umywalka
Sonata 50cm
Sonata 55cm
Sonata 60cm
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p/u Visage 60
(szer/wys/g³) 60/81/46
p/u Visage 80
(szer/wys/g³) 80/83/45
dwoje drzwi
Ceramiczna umywalka
Cersania 40cm
Cersania 50cm
Cersania 55cm
Cersania 60cm

NUVO bia³y
Nuvo jest nowoczesn¹ kolekcj¹ lakierowanych mebli doskona³ej jakoœci.
Proste formy s¹ idealne do ka¿dego wnêtrza.
- korpusy wykonane z p³yty meblowej gruboœci 16mm
- fronty wykonane z MDF, lekko frezowane
- korpusy i fronty trzykrotnie lakierowane w³oskim, nieblakn¹cym lakierem, wysoki po³ysk
- uchwyty metalowe, chromowane, wysoki po³ysk
- nó¿ki chromowane
- meble uniwersalne stoj¹ce z mo¿liwoœci¹ podwieszenia
- uniwersalne drzwiczki, montowane na lew¹, lub praw¹ stronnê
uchwyty
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NUVO bia³y

wisz¹ca 30
(szer/wys/g³) 30/75/21
drzwi

lustro w ramie 50
(szer/wys/g³) 50/75/2
lustro w ramie 60
(szer/wys/g³) 60/75/2

wisz¹ca 20
(szer/wys/g³) 20/89/21
drwi

pó³s³upek 30
(szer/wys/g³) 30/85/32
szuflada i drzwi

p/u Sonata 50
(szer/wys/g³) 46/80/28
drzwi

szuflado-pó³ka 50
(szer/wys/g³) 50/14/21
szuflado-pó³ka 60
(szer/wys/g³) 60/14/21
szuflada

wisz¹ca uchylna 60
(szer/wys/g³) 60/30/21
drzwi

p/u Mirano 50
(szer/wys/g³) 46/75/43
drzwi

p/u Sonata 60
(szer/wys/g³) 55/79/32
dwoje drzwi

Ceramiczna umywalka
Sonata 50cm
Sonata 60cm
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s³upek wysoki 30
(szer/wys/g³) 30/180/32
dwoje drzwi

p/u Mirano 60
(szer/wys/g³) 55/75/43
dwoje drzwi

Ceramiczna umywalka
Mirano 50cm
Mirano 60cm

MODECO tabaco
Modeco to elegancka kolekcja lakierowanych, doskona³ej jakoœci mebli.
Proste formy s¹ idealne do ka¿dego wnêtrza.
Modeco ³¹czy bia³e, lakierowane fronty z orzechowymi bokami.
Piêkne po³¹czenie kolorów stymuluje wyobraŸniê.

MODECO TABACO

- korpusy wykonane z p³yty melaminowanej Austryjackiej firmy Egger , gruboœci 18mm
o podwy¿szonej odpornoœci na wilgoæ i œcieranie
- fronty trzykrotnie lakierowane w³oskim, nieblakn¹cym lakierem, wysoki po³ysk
- obrze¿a wykonane z okleiny ABS 0,5 i 2mm
- uchwyty metalowe chromowane, wysoki po³ysk
- nó¿ki chromowane
- meble uniwersalne stoj¹ce z mo¿liwoœci¹ podwieszenia
- uniwersalne drzwiczki, montowane na lew¹, lub praw¹ stronnê
uchwyty
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MODECO tabaco

wisz¹ca 60
(szer/wys/g³)60/60/22
drzwi

lustro z pó³k¹ 50
(szer/wys/g³) 50/60/11

Sonata 50 PAK
Sonata 55 PAK

p/u Sonata 50
(szer/wys/g³) 46/80/28
p/u Sonata 55
(szer/wys/g³) 50/79/29
dwoje drzwi

wisz¹ca 30
(szer/wys/g³) 30/60/22
drzwi

pó³s³upek 30
(szer/wys/g³) 30/85/30
drzwi

p/u Cersania50
(szer/wys/g³) 47/80/32
p/u Cersania55
(szer/wys/g³) 51/80/32
p/u Cersania60
(szer/wys/g³) 56/80/34
dwoje drzwi

Ceramiczna umywalka
Sonata 50cm
Sonata 55cm
Sonata 60cm
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s³upek wysoki 30
(szer/wys/g³) 30/180/29
dwoje drzwi

p/u Cersania 40
(szer/wys/g³) 37/80/28
drzwi

Ceramiczna umywalka
Cersania 40cm
Cersania 50cm
Cersania 55cm
Cersania 60cm

MODECO orzech
Modeco to elegancka kolekcja doskona³ej jakoœci mebli w orzechowym kolorze.
Proste formy s¹ idealne do ka¿dego wnêtrza.
- meble wykonane z p³yty melaminowanej Austryjackiej firmy Egger , gruboœci 18mm
o podwy¿szonej odpornoœci na wilgoæ i œcieranie
- obrze¿a wykonane z okleiny ABS 0,5 i 2mm
- uchwyty metalowe chromowane, wysoki po³ysk
- nó¿ki chromowane
- meble uniwersalne stoj¹ce z mo¿liwoœci¹ podwieszenia
- uniwersalne drzwiczki, montowane na lew¹, lub praw¹ stronnê
uchwyty
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MODECO orzech

wisz¹ca 60
(szer/wys/g³)60/60/22
drzwi

p/u Cersania50
(szer/wys/g³) 47/80/32
p./u Cersania60
(szer/wys/g³) 56/80/34
dwoje drzwi

lustro z pó³k¹ 50
(szer/wys/g³) 50/60/11

s³upek wysoki 30
(szer/wys/g³) 30/180/29
dwoje drzwi

Ceramiczna umywalka
Sonata 50cm
Sonata 55cm
Sonata 60cm
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wisz¹ca 30
(szer/wys/g³) 30/60/22
drzwi

pó³s³upek 30
(szer/wys/g³) 30/85/30
drzwi

Ceramiczna umywalka
Cersania 40cm
Cersania 50cm
Cersania 55cm
Cersania 60cm

CANTA cassino
Canta to elegancki system mebli w kolorze jesion Cassino.
System mo¿e byæ wyposa¿ony w praktyczny, montowany do szafki, uchwyt na rêcznik.

MODENA
BIA£Y
- meble wykonane
z p³yty melaminowanej Austryjackiej firmy Egger , gruboœci 18mm
o podwy¿szonej odpornoœci na wilgoæ i œcieranie
- p³yta o g³êbokiej strukturze imituj¹cej naturalne drewno
- obrze¿a wykonane z okleiny ABS 0,5 i 2mm
- uchwyty metalowe, chromowane, wysoki po³ysk
- nó¿ki chromowane
- meble uniwersalne stoj¹ce z mo¿liwoœci¹ podwieszenia
- uniwersalne drzwiczki, montowane na lew¹, lub praw¹ stronnê

uchwyty
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CANTA cassino

wisz¹ca 40
(szer/wys/g³) 40/60/22
drzwi

pó³s³upek 40
(szer/wys/g³) 40/85/32
szuflada i drzwi

szafka wisz¹ca z lustrem 50
(szer/wys/g³) 50/60/13
szafka wisz¹ca z lustrem 60
(szer/wys/g³) 60/60/13
drzwi

reling na rêcznik
(szer/wys/g³) 42/3/21

p/u Iryda 50
(szer/wys/g³) 39/74/42 p/u
p/u Iryda 60
(szer/wys/g³) 50/74/42
drzwi

s³upek wysoki 40
(szer/wys/g³) 40/180/32
dwoje drzwi

p/u Iryda 70
(szer/wys/g³) 60/74/44
dwoje drzwi

Ceramiczna umywalka
Iryda 50cm
Iryda 60cm
Iryda 70cm

Ceramiczna umywalka
Mirano 50cm
Mirano 60cm
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CANTA Nebraska
Canta to elegancki system mebli w kolorze d¹b Nebraska.
Ca³y system mo¿e byæ wyposa¿ony w praktyczny, montowany do szafki, uchwyt na rêcznik.
- meble wykonane z p³yty melaminowanej Austryjackiej firmy Egger , gruboœci 18mm
MODECO
MODENA
BIA£Y
o podwy¿szonejTABACO
odpornoœci na wilgoæ i œcieranie
- p³yta o g³êbokiej strukturze imituj¹cej naturalne drewno
- obrze¿a wykonane z okleiny ABS 0,5 i 2mm
- uchwyty metalowe, chromowane, wysoki po³ysk
- nó¿ki chromowane
- meble uniwersalne stoj¹ce z mo¿liwoœci¹ podwieszenia
- uniwersalne drzwiczki, montowane na lew¹, lub praw¹ stronnê

uchwyty
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CANTA Nebraska

wisz¹ca 40
(szer/wys/g³) 40/60/22
drzwi

szafka wisz¹ca z lustrem 50
(szer/wys/g³) 50/60/13
drzwi

pó³s³upek 40
(szer/wys/g³) 40/85/32
szuflada i drzwi

reling na rêcznik
(szer/wys/g³) 42/3/21

p/u Iryda 50
(szer/wys/g³) 39/74/42
p/u Iryda 60
(szer/wys/g³) 50/74/42
drzwi

s³upek wysoki 40
(szer/wys/g³) 40/180/32
dwoje drzwi

p/u Iryda 70
(szer/wys/g³) 60/74/44
dwoje drzwi

Ceramiczna umywalka
Iryda 50cm
Iryda 60cm
Iryda 70cm

Ceramiczna umywalka
Mirano 50cm
Mirano 60cm
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Szafki do toalety

Szafki w komplecie z dolomitow¹
umywalk¹ IDA 40.

szafka do WC IDA 40 tabaco
(szer/wys/g³) 40/47/22
Drzwi montowane na lew¹, lub praw¹ stronê.

szafka do WC IDA 40 bia³a
(szer/wys/g³) 40/47/22
Drzwi montowane na lew¹, lub praw¹ stronê.
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LUSTRA
Odsuwane lustra.
- s¹ dobre dla Twojego krêgos³upa
- u³atwiaj¹ wykonanie idealnego makija¿u
- sprawiaj¹, ¿e za³o¿enie soczewek kontaktowych
jest ³atwijsze!

Maksymalne odsuniecie lustra 40 cm

VISAGE tabaco odsuwane

VISAGE bia³y odsuwane

lustro odsuwane 60
(szer/wys/g³) 60/60/7
lustro odsuwane 80
(szer/wys/g³) 80/60/7
odsuniêcie lustra 39 cm

lustro odsuwane 60
(szer/wys/g³) 60/60/7
lustro odsuwane 80
(sezr/wys/g³) 80/60/7
odsuniêcie lustra 39 cm

MODECO orzech

MODECO bia³y

lustro z pó³k¹ 50
(szer/wys/g³) 50/60/11

lustro z pó³k¹ 50
(szer/wys/g³) 50/60/11

CANTA cassino

CANTA nebraska

szafka wisz¹ca z lustrem 50
(szer/wys/g³) 50/60/13
szafka wisz¹ca z lustrem 60
(szer/wys/g³) 60/60/13
drzwi

szafka wisz¹ca z lustrem 50
(szer/wys/g³) 50/60/13
drzwi

20

NUVO bia³y

lustro w ramie 50
(szer/wys/g³) 50/75/2
lustro w ramie 60
(szer/wys/g³) 60/75/2
CORIN bia³y

szafka wisz¹ca z lustrem 60
(szer/wys/g³) 60/61/13
drzwi

UMYWALKI
SONATA

ceramiczna umywalka

dostêpne rozmiary:
Sonata 50 (szer/wys/g³) 50/17(7)/43 cm
Sonata 55 (szer/wys/g³) 55/17(7)/43 cm
Sonata 60 (szer/wys/g³) 60/19(8)/48 cm

MIRANO

ceramiczna umywalka

dostêpne rozmiary:
Mirano 50 (szer/wys/g³) 50/18(9)/46 cm
Mirano 60 (szer/wys/g³) 60/18(8)/47 cm

VISAGE ceramiczna umywalka
dostêpne rozmiary:
Visage 60 (szer/wys/g³) 60/18(2)/47 cm
Visage 80 (szer/wys/g³) 80/18(2)/47 cm

IDA 40

dolomitowa umywalka

dostêpne rozmiary:

IDA 40 (szer/wys/g³) 40/9(6)/22 cm
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MEBLE 21 Sp.j.
Poniatowskiego 63e,
05-220 Zielonka
www.mirano.com.pl
tel.: (+48) (22) 771 83 59
fax.: (+48) (22) 781 04 90
e-mail: biuro@mirano.pl

