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Značku myHM jsme začali tvořit především
pro své vlastní děti. Chtěli jsme přenést naše
představy o čistém, pevném a také kreativním
prostředí do skutečnosti, a tak jsme využili naše
několikaleté zkušenosti z oblasti designu nábytku
a vytvořili vlastní kolekci.

Je jasné, že pokud tomu prostory dovolí
/a když ne, tak i takovéto situace umíme
vyřešit/, je jednou z nejdůležitějších místností
v bytě pokoj, ve kterém děti vyrůstají. Ve svém
prostoru tráví hodně času, proto jim ho chceme
vytvořit co možná nejlépe.

Bezpečnost a hravost

Kolekce myHM krásně propojuje fantazii s
funkčností. Dáváme prostor dětem i rodičům,
aby si zvolili ten správný motiv, velikost či
barvu úchytky a tudíž se stali spoluautory
realizace pokojíku.

Jelikož víme, co všechno naše všetečky dovedou,
byla pro nás nejdůležitější bezpečnost. Z tohoto
důvodu jsme se prvotně zaměřili na tento
cíl. Zároveň máme rádi čisté linie, spojené s
takovými prvky, které by navodily tu správnou
atmosféru a děti se cítili příjemně.

Poroste s vašimi dětmi
Postele jsou rozměrově dimenzované tak, aby
je náš koncový malý zákazník mohl používat
delší dobu. Dáváme vám možnost a výhodu
k tomu, abyste si po čase vyměnili pouze
úchytky, změnili barvu malby v místnosti
a tím přetvořili atmosféru pokoje pro již
dospívajícího mladíka nebo slečnu.
Umíme vytvořit i atypické prvky, a to buď na
základě vašich přání, nebo podle našich návrhů,
které vám zapracujeme do barevné vizualizace.
Zajímavými doplňky jsou také naše originální
obrázky a dětské sedáky.

Nadčasový design
Naše děti a jejich kamarádi jsou v pokojících
spokojeni a proto věříme, že to tak bude i u
vašeho dítěte.

Materiál
Nábytek je vyráběn z bílého lamina, které má
vždy různou sílu materiálu, a to dle požadované
pevnosti. Úchytky jsou téměř ruční práce,
vyrábíme je z litého plexi (PLEXIGLAS) s
pískovaným designovým povrchem. Saténový
povrch se vyznačuje intenzivní propustností
světla a také tím navozuje krásné barevné
efekty. Materiál se snadno čistí a je nenáročný
na údržbu.
Barevné vzorky v katalogu jsou pouze orientační.
Nejvhodnější výběr je přímo ze vzorkovníku.
Vyhrazujeme si právo na změnu v prvcích
a rozměrech v tomto katalogu. Nábytek prošel
státní zkušebnou a všechny prvky mají potřebné
atesty k jejich užívání.
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Celkový pohled na možné uspořádání
nábytku a kombinaci úchytek

čistota a
fantazie

Policová část postele zvýšené, která má
velké úložné prostory.

Vnitřní uspořádání skříně vysoké šatní.
Závěsy na ramínka jsou vysouvací. Na
druhé skříni je zobrazen list z plexi.

Ukázka toaletního stolku a pohled na hrací
koutek, který je součástí postele zvýšené. V
popředí je dětský sedánek se snímatelným
potahem.

Další ukázka pokoje, tentokrát
laděného pro pány kluky

ručíme za
kvalitu

Praktický stůl, který je výškově stavitelný.

Pohled do vnitřní části úložného prostoru
schodu. Schody mohou mít zábranu z plexi,
popřípadě z bílého LTD. Vedle matrace je po
celé délce postele odkládací police.

Originální úchytky se dají
libovolně kombinovat barevně i velikostně.

Komoda 4zásuvková. Pojezdy u komody mají
tlumený doraz.

Pro milovnice růžové...

praktičnost
a hravost
Polička závěsná s plexi zábranami
nebo bez nich. Zábrany si lze
vybrat z různých motivů.

Čelní pohled na schody. Všechny tři stupně
mají úložný prostor.

Vnitřní uspořádání výsuvného boxu
u postele zvýšené.

Na obrázku vidíte postel nízkou s obložením na zeď,
různými zábranami a ve variantě s vysokými čely.
Vlevo detail na interaktivní strom.

mnoho
prostoru

Detail na designové úchytky a
jejich hru se stíny.

Pohled do skříně vysoké policové.
Police jsou stavitelné.

Pohled na zaoblené rohy u čela
postele a zábrany.

vyberte si
podle sebe

Kiwi
Green
Melon
Red
Plum
Blue
Nordic
Blue
Mexican
Orange

O nově přidaných úchytkách
budete informováni na našich
stránkách. Vzhledem k tomu, že
finální práce na úchytce probíhají
ručně, tak je každá zcela
originální.
Při doobjednávce si výrobce plexi
vyhrazuje právo na případnou
drobnou barevnou odchylku od
stávajících odstínů.

produkty

Standardní nabídka prvků
Kontejnery a toaletní stolek mají klasické pojezdy s
polovýsuvem. Komoda má pojezdy s dotahem. Skříně
vysoké a komodu doporučujeme fixovat ke zdi. Na
našich webových stránkách najdete i nabídku matrací.

Komoda

Skříň nízká uzavřená

Skříň nízká otevřená

Kontejner

Kontejner

Stůl výškově stavitelný

4 zásuvky
Rozměry: 95x60x47cm
(v/š/h)

Dveře - pravá/levá
Rozměry: 95x60x47cm

2 police
Rozměry: 95x60x45cm

1x zásuvka, 1x dveře
Rozměry: 50x40x50cm

3x zásuvka
Rozměry: 50x40x50cm

Rozměry: 48-75x120x60cm

Box 30

Box 35

Box 40

otevřený box pro
ukládání hraček
Rozměry:
30x30x30cm

Rozměry:
35x35x35cm

Rozměry:
40x40x40cm

Police do skříně
Rozměry: 1,8x56,2x43,1cm

Skříň vysoká šatní

Skříň vysoká uzavřená

Skříň vysoká otevřená

Skříň dvojitá uzavřená

Uzavřená, dveře - pravá/levá,
2x pojezdy pro ramínka
Rozměry: 190x60x47cm

4x police, dveře - pravá/
levá
Rozměry: 190x60x47cm

4x police
Rozměry: 190x60x45cm

4x police, 2x pojezdy pro
ramínka, 2 samostatně stojící
skříně, spojené šrouby.
Rozměry: 190x120x47cm

Dekorativní list z plexi
Rozměry: 21x55x0,6cm

Postel zvýšená

Postel nízká

Postel nízká

obě čela vysoká
(rozměr matrace 80x200cm)
Rozměry: 65x205x85,4cm
(v/š/h)

čelo vysoké a nízké
(rozměr matrace 80x200cm)
Rozměry: 65(44)x205x85,4 cm

- lůžková část (rozměr matrace
80x200cm) s odkladovou policí
(200x25cm), 4x zábrany
- úložný prostor s možností umístění v
pravé i levé části postele (obr. vpravo)
- 2x zásuvka na kolečkách, 1x police
- hrací koutek s 2 poličkami
Rozměry: 140x205x111cm

Schody
ke zvýšené posteli s
úložným prostorem pod
výklopnými schody
Rozměry:
85,5x50x108,5cm

Postel nízká

Zásuvka pod nízkou postel

Polička závěsná

obě čela nízká
(rozměr matrace 80x200cm)
Rozměry: 44x205x85,4 cm

posuv na kolečkách
Rozměry: 20,5x195x85cm

Rozměry: 17x80x23,7cm

Zábrana ke schodům
bílá - materiál LTD
Rozměry: 41,8x44,5x1,8cm

Zábrana ke schodům
barevná - materiál plexi
Rozměry: 41,8x44,5x0,6cm

Rošt laťkový

Obložení na zeď

13 latí spojených popruhem
Rozměny: pro LP 80x200

na nízkou postel
Rozměry: 30x170x1,8 cm

Zábrana k posteli

Zábrana k posteli

Přebalovací pult

Toaletní stolek

k posteli nízké - na bočnici,
materiál LTD - bílá
Rozměry: 23(32)x89x1,8cm

k posteli nízké - na bočnici,
materiál Plexi - barevná
Rozměry: 23(32)x89x0,6cm

Rozměry: 13,8(18,8)x50x78cm

závěsný se zásuvkou (v.:11cm)
Rozměry: 66x50x36,4cm

Polička závěsná včetně
plexi zábran
Rozměry: 17x80,8x23,7cm

Interaktivní strom
s věšáčky a plexi
Rozměry: 118x68x4,7cm
a plexi (tl.: 0,6cm)

atypické
produkty

Na přání vám zhotovíme prvek
dle vašeho zadání, případně
podle našeho návrhu. Dole
můžete vidět pár ukázek.

Atypicky řešená postel.
Opět s maximálními
odkládacími prostory.

Televizní stolek

Box, který můžete použít jako
sezení, nebo pro hračky.

Pohled na sestavu dvou postelí. Nad postelí
nízkou jsou poličky a za hlavou je odklápěcí
prostor na lůžkoviny.

Kontakt myHM:
Tel.: +420 722 094 914
Email: info@myhm.cz
Web: www.myhm.cz

