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CATALOG MOBILA BUCATARIE

CAMINUL HIGH CLASS
Comenzile le puteti face la adresa de e-mail:
caminulhighclass@gmail.com
Telefon:0751.219.688
Adresa punct de lucru:
Strada Viitorului nr. 122, Parter, Sector 2, Bucuresti

Preturile includ TVA, NU incud transport si NU includ montaj, NU includ decoatiuni si sunt valabile pana la lichidarea stocului.
Pentru disponibilitatea stocului va rugam sa va informati inainte de lansarea comenzii.
Nu garantăm pentru erorile de imprimare. Dimensiunile pentru mobilierul tapițat pot avea o toleranță de +/- 5 cm.Această toleranță nu este un motiv de
reclamație.
Nuanțele de culoare ale materialelor prezentate sunt orientative și este posibil să nu fie identice cu originalul
Pliantul este valabil până la emiterea următorului număr.

bucătării
nou
lăcuit extra lucios

alb/alb extra
lucios HG

AURORA
Ansamblu de unităţi modern, pentru bucătărie, în stil scandinav cu deschidere fără
mâner, model: corpul alb, uşile alb lăcuit HG extra lucios sau corpul alb, uşile gri lăcuit HG
extra lucios, material: pal melaminat, MDF de calitate. Dulapurile de unităţi sunt
furnizate fără blatul de lucru şi şipcă inferioară. Preţul blatului de lucru stejar lefkas închis
este 219,- pe m - grosime de 38 de mm. Preţul dulapurilor inferioare conţine şi şipcile
inferioare. Pentru fiecare dulap inferior, înafară de D25PZ, trebuie să cumpăraţi 2buc de
suporturi de fixare pentru plintă - preţul 4,-/2buc. Posibilitatea de a cumpăra şi o chiuvetă
universală S/D la preţul de 357,-.

alb/gri extra
lucios HG

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm:

139,-

44,6x57

399,-

G60N
60x60x72

176,-

189,-

44,6x71,3

59,6x57

248,-

G60KN
60x32x36

235,-

59,6x71,3

538,-

G80
80x32x72

105,-

269,-

G25PZ
25x30x72

G30
30x32x72

129,-

W200
20x30x72

319,-

G40
40x32x72

176,-

118,-

D20P
20x45x82

D25PZ
25x45x72

259,-

229,-

G60K
60x32x40

G50K
50x32x40

209,-

D20W
20x45x82

439,-

G602F
60x32x72

D602F
60x47x82
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629,-

D60S3
60x47x82

268,-

D60ZK
60x50x82

597,-

D80
80x47x82

749,-

D80S3
80x47x82

548,-

D80Z
80x47x82

297,-

G601F
60x32x72

G80K
80x32x36

313,-

359,-

427,-

564,-

463,-

D30
30x47x82

D40
40x47x82

D40S1
40x47x82

D40S4
40x47x82

D601F
60x47x82

1.109,- 1.046,489,-

409,-

997,-

1.289,-

577,-

D90N
79x79x82

D60ZL
60x58x212

D60P
60x58x212

D40SP
40x58x212

D60R
60x58x212

dimensiunea interioară pentru
cuptor (lxAxh): 57x56x59,5 cm

MOBILĂ DINING/BUCĂTĂRII

ușă în detaliu - balamalele

sistem silențios de închidere a ușilor

sertarul în detaliu - închidere

sistem silențios de oprire a sertarului

HG extra lucios

VEGA

MDF alb extra lucios HG/stejar lancelot

blatul de lucru
Stejar lancelot

sistem de unității pentru bucătărie modern în modelul ușa: MDF alb HG extra lucios/stejar lancelot, corpul: stejar lancelot sau gri mat, corpul: stejar lancelot, pal melaminat, toate dulapurile sectoriale în ambele modele de
culori sunt în stoc - pregătite pentru livrare, grosimea blatului de lucru este de 28 de mm. Dulapurile sectoriale sunt furnizate cu șipcă inferioară fără blatul de lucru. Puteți să cumpărați blatul de lucru stejar lancelot la prețul
de: 200,-/m. Aveți posibilitatea să cumpărați o chiuvetă universală S/D la prețul de 357,-.

toate dulapurile sunt în stoc - pregătite pentru livrare şi în modelul nou gri mat/stejar lancelot

429,-

80 ZL 2F BB
80x52x82 cm

172,-

40 G-13 1S
40x31x13 cm

223,-

30 G-72 OTW
30x29x71,5 cm

489,-

80 D 2F BB
80x52x82 cm

439,-

80 GU-72 2F
80x31x71,5 cm

219,-

15 G-72 OTW
15x29x71,5 cm

1.199,-

80 D 3S BB
80x52x82 cm
sertare Metabox

299,-

80 GU-36 1F
80x31x36 cm

219,-

267,-

30 G-72 ZAK
30x29x71,5 cm

30 D ZAK BB
30x55x72 cm

1.118,-

60 D 3S BB
60x52x82 cm
sertare Metabox

553,-

40 D 3S BB
40x52x82 cm

349,-

416,-

80 NAGU-36 1F
80x57x36 cm

60 GU-72 2F
60x31x71,5 cm

259,-

217,-

385,-

359,-

60 D 1F BB
60x52x82 cm

40 D 1F BB
40x52x82 cm

279,-

60 GU-36 1F
60x31x36 cm

213,-

609,- 476,-

30 D CARGO BB
30x52x82 cm
dulap cu coș
pull-out

319,-

60 NAGU-36 1F
60x57x36 cm

179,-

15 D CARGO BB
15x52x82 cm
dulap cu coș
pull-out

279,-

277,-

50 GU-36 1F
50x31x36 cm

40 NAGU-36 1F
40x57x36 cm

1.025,-

1.039,-

90x90 DN 1F BB
83/83x52x82 cm

329,-

60 G-72 1F
60x31x71,5 cm

1.285,-

303,-

60 D GAZ BB
60x52x82 cm

269,-

293,- 267,-

30 D OTW BB
30x50x82 cm

319,-

40 G-72 1F
30 G-72 1F
40x31x71,5 cm 30x31x71,5 cm

1.869,-

1.252,-

15 D OTW BB
15x50x82 cm

599,-

58x58 GN-72 1F
59/59x31x71,5 cm

1.799,-

ZM 570x446
ZM 713x446
ZM 570x596
ZM 713x596
44,6x1,6x57 cm
44,6x1,6x71,3 cm
59,6x1,6x57 cm
59,6x1,6x71,3 cm
ușă pentru mașina ușă pentru mașina ușă pentru mașina ușă pentru mașina
de spălat vase
de spălat vase
de spălat vase
de spălat vase

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh).
40 DK-210 2F
40x57x210 cm

60 DK-210 2F
60x57x210 cm

60 DKS-210 3S 1F
60x57x210 cm

model nou de culoare

60 DP-210 2F
60 DPS-210 3S 1F
60x57x210 cm
60x57x210 cm
dimensiunea interioară dimensiunea interioară
pentru cuptor
pentru cuptor
hxA: 58,5x56,8 cm
hxA: 58,5x56,8 cm

gri mat/stejar lancelot

MOBILĂ DINING/BUCĂTĂRII

3

stejar sonoma/alb

stejar sonoma

ansamblul de bucătărie 2,4 m

NOVA PLUS

ansamblu de unități modern, pentru bucătărie, cant ABS, material: pal melaminat, model: stejar sonoma sau stejar sonoma/alb. Prețul dulapurilor pe unității nu
include blatul de lucru, mânere din metal de calitate. Prețul blatului de lucru este de 220,- pe m – grosimea este de 38 de mm. Dimensiunea superioară a
ansamblului pentru bucătărie este de 2,4 m, dimensiunea inferioară este de 1,8 m. Ansamblul de bază pentru bucătărie și toate dulapurile de jos sunt
livrate fără blatul de lucru. Puteţi să cumpărați o chiuvetă universală S/D LAY ON la prețul de 357,- .

2.799,preţul ansamblului de bază

NOPL-002-0H
dulap superior 30
1DV
30x32x70 cm

NOPL-001-0H
dulap superior
deschis
30x30,4x70 cm

NOPL-003-0H
dulap superior
corner
30x30x70 cm

şi în modelul stejar sonoma
NOPL-014-0H
dulap superior 2DV
80x32x70 cm

209,-

NOPL-054-0S
dulap inferior
40 1DV
40x51x83 cm

972,-

NOPL-065-RS
dulap inferior
corner
82,4x82,4x83 cm

28,NOPL-062-00
capăt plintă laterală
pentru dulapuri mici
44,7x1,6x10 cm

4

NOPL-024-0H
dulap superior 45
1DV
45x32x70 cm

NOPL-005-0H
dulap superior 40
1DV
40x32x70 cm

329,-

NOPL-007-0H
dulap superior 2DV
60x32x70 cm

220,-/1bm - 38 mm

NOPL-008-VH
dulap superior batant
2DV
60x32x70 cm

NOPL-009-VH
dulap superior
batant + sticlă 2DV
60x32x70 cm

639,-

624,-

NOPL-055-0S
dulap inferior cu
4-sertare
40x51x83 cm

779,-

NOPL-061-RS
dulap inferior
corner
82,8x82,8x83 cm

42,NOPL-062-01
capăt plintă laterală
pentru dulapuri înalte
52,3x1,6x10 cm

749,-

şi în modelul stejar sonoma

579,-

şi în modelul stejar sonoma

489,-

şi în modelul stejar sonoma

378,-

şi în modelul stejar sonoma

288,-

NOPL-016-VH
dulap superior 80 batant
2DV+SK
80x32x70 cm

NOPL-015-VH
dulap superior80
batant 2DV
80x32x70 cm

47,-

834,-

conector șipcă DO-021-38 la
PD pentru dulapul
de colț 065

53,BLATUL DE LUCRU ÎN DETALIU

conector șipcă DO-022-38 la
PD pentru dulapul de colț 061

44,-

NOPL-011-VH
NOPL-013-RH
DO-001-38
dulap superior corner 1DV dulap superior 1DV cu digestor blat de lucru, adâncime 60 de cm extensie pentru dulapul de colț 065
decor GRANIT ANTRACIT
60x32x35 cm
60x60x70 cm
90x90/66,5x66,5 cm

342,-

NOPL-052-0S
dulap inferior
corner
30x56x73 cm

258,-

şi în modelul stejar sonoma

492,şi în modelul stejar sonoma

426,-

159,-

şi în modelul stejar sonoma

228,-

şi în modelul stejar sonoma

şi în modelul stejar sonoma

156,-

şi în modelul stejar sonoma

dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) cm

419,-

719,-

318,-

NOPL-057-0S
dulap inferior
60 2DV
60x51x83 cm

NOPL-058-0S
dulap inferior 60
cu 3-sertare
60x51x83 cm

NOPL-059-0S
dulap inferior 60
cuptor
60x51x83 cm
dimensiunea interioară pentru
cuptor: 56,8x55x59 cm

378,-

894,-

NOPL-063-0S
dulap inferior
45 1DV
45x51x83 cm

NOPL-064-0S
dulap inferior 800
3-sertare
80x51x83 cm

57,NOPL-062-02
plintă pentru mașina de spălat vase 60
60x1,6x9 cm

132,-

NOPL-086-00
ușă pentru mașina
de spălat vase 45
44,6x1,6x72,2 cm

918,-

NOPL-066-VK
dulap cu coș pull-out 1DV
15x51x83 cm

479,-

capăt șipcă la PD DO-020-38
stânga DO-020-38 dreapta

NOPL-060-0S
dulap inferior 80 2DV
80x51x83 cm

839,138,-

NOPL-088-00
ușă pentru mașina
de spălat vase 60
59,6x1,6x72,2 cm

72,-

NOPL-062-03
plintă pentru mașina de spălat vase 45
45x1,6x9 cm
40x47/60x82 cm

108,-

1.122,-

NOPL-085-00
placă de capăt
1,6x59x83 cm
NOPL-084-00
dulap pentru produse
alimentare 60
NOPL-081-60
60x58,2x206 cm
dulap pentru produse dimensiunea interioară
alimentare 60 pentru cuptor: 56,8x55x59 cm,
60x58,2x206 cm
dimensiunea interioară
pentru cuptorul cu microunde:
56,8x55x38 cm

60x58x212 cm

MOBILĂ DINING/BUCĂTĂRII

2.993,prețul ansamblului de bază

357,-

Lay ON
chiuvetă universală din oțel inoxidabil,
dimensiuni 80x60 cm, în preț sunt incluse
mânerele și sifonul. Greutatea chiuvetei este de: 4 kg.

ansamblul de bază
ansamblu de bucătărie, în modelul anin, material: corpul pal melaminat, ușa MDF, dimensiunea superioară a dulapului cu digestor 2,4 m și dimensiunea
inferioară 1,8 m, dulapul pentru chiuvetă este livrat fără blatul de lucru, posibilitatea de a cumpăra diferite dulapuri pe unității, plinte și chiuvetă
universală S/D: LAY ON la prețul de 357,-.

LORA MDF NEW clasic - anin

DULAPURI, DIN CARE PUTEȚI SĂ COMANDAȚI BUCĂTĂRIA PE UNITĂȚII LORA MDF :
- dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) și în centimetri.
- prețul pentru 1 metru de plintă este de 30,-, plintă W60/60 este 31,-.
- prețul dulapurilor de jos nu include blatul de lucru
- prețul pentru 1 metru a blatului de lucru LORA clasic anin este de 180,-.

*adâncimea dulapurilor de sus și de jos este listată: adâncimea dulapurilor + ușă,
* înălțimea dulapurilor inferioare: înălțimea dulapurilor inferioare
*adâncimea dulapurilor inferioare: adâncimea dulapurilor inferioare fără blat.

263,139,-

296,-

W600K
(60x30,1x37,5)

398,-

626,-

499,-

W60
(60x30,1x73,5)

W80S
(80x30,1x73,5)

W80
(80x30,1x73,5)

434,-

319,-

279,-

968,-

995,-

499,-

219,Plintă

W30N D/S
(29x28,5/30,1x73,5)

245,-

368,-

W30 D/S
(30x30,1x73,5)

W40S D/S
(40x30,1x73,5)

264,-

S-40
40x82x46 cm

494,-

W500K
(50x30,1x37,5)

289,-

468,-

S60KU
(60x52,6x82)

294,-

W-80 K2S
80x72x30 cm

324,-

W40 D/S
(40x30,1x73,5)

W-60
60x72x30 cm

417,-

S40SZ4
(40x46x82)

369,-

205,-

W-80
80x72x30 cm

W-30
30x72x30 cm

336,-

S60
(60x46x82)

192,-

S40 D/S
(40x46x82)

S30 D/S
(30x46x82)

1.867,-

W60/60 D/S
(60x60,1x73,5)

188,-

S 30N D/S
(57x28x82)

S40/210/57 D/S
(40x58,6x210)

469,-

S80ZL
(80x46x82)

S60L0 D/S
(60x57x210)

709,-

S90/90 D/S
(79,1x79+x82)

prețul ansamblului de bază ilustrat
inclusiv cu blatul de lucru

W-60OK
60x36x30 cm

234,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

899,-

S-60
60x82x46 cm

W-60N
60x72x60 cm

596,-

285,-

S-90N
79,1x82x79,1 cm

S-60 KU
60x82x52,6 cm

S-80ZL
80x82x46 cm

362,-

S-40 SZ2
40x82x46 cm

W-40
40x72x30 cm

349,-

S-80
80x82x46 cm

S-60/210
60x210x58,6 cm

ansamblu de bază pentru bucătărie, pal melaminat, în modelul alb, dimensiunea superioară a dulapului cu digestor 2,4 m și
dimensiunea inferioară 1,8 m, grosimea blatului de lucru este de 28 de mm, dulapurile ansamblului de bază sunt livrate inclusiv cu
blatul de lucru, dulapul pentru chiuvetă este livrate fără blatul de lucru, dulapurile sectoriale sunt livrate fără blatul de lucru. Prețul
blatului de lucru este: 1 m: 180,-. Aveți posibilitatea să cumpărați o chiuvetă universală S/D la prețul de 357,-.

MOBILĂ DINING/BUCĂTĂRII

FABIANA

model alb

5

bucătării

1.859,-

KALEN

2.199,-

ansamblu de bază în modelul: ușa stejar sonoma truffel/corpul stejar sonoma truffel,
pal melaminat, grosimea blatului de lucru este de 28 de mm, dimensiunea superioară a
dulapului cu digestor 2,6 m, dimensiunea inferioară 2 m, dulapurile sunt livrate cu blatul
de lucru și cu șipcă inferioară, dulapul pentru chiuvetă este livrat fără blatul de lucru
Aveți posibilitatea să cumpărați o chiuvetă universală S/D la prețul de 357,-.

KLANTON

ansamblu de bază în modelul ușa: stejar gri deschis + stejar închis/corpul
stejar gri deschis, pal melaminat, grosimea blatului de lucru este de 28 de mm, dimensiunea
superioară a dulapului cu digestor 2,4 m, dimensiunea inferioară 1,8 m, dulapurile inferioare
sunt livrate cu blatul de lucru și cu șipcă inferioară, dulapul pentru chiuvetă este livrate
fără blatul de lucru. Aveți posibilitatea să cumpărați o chiuvetă universală S/D la prețul de 357,-.

2.777,3.364,-

preț redus pentru
ansamblul de bază 2,6 m
în modelul stejar sonoma

preț redus pentru
ansamblul de bază 2,6 m
în modelul alb extra
lucios high gloss

stejar sonoma

ansamblu de bază 2,6 m

un alb extra lucios high gloss/stejar sonoma

grosimea blatului de lucru
este de până la 38 de mm

HG extra lucios
LINE

ansamblu pentru bucătărie de bază în modelul: corpul pal melaminat stejar sonoma, ușă – alb extra lucios HG sau corpul pal melaminat alb/ușă stejar sonoma. Dimensiunea superioară a dulapului cu
digestor: 2,6 m, dimensiunea inferioară: 2,6 m, grosimea blatului de lucru este de până la 38 de mm, toate dulapurile inferioare sunt livrate cu blatul de lucru (înafară de dulapul D80ZL) și cu șipcă
inferioară. Aveți posibilitatea să cumpărați o chiuvetă universală S/D la prețul de 357,-. Aveți posibilitatea să cumpărați blatul de lucru de 38 de mm la 231,-/m.

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

99,- 99,- 394,- 459,-

279,- 368,stejar
sonoma

alb
extra lucios

199,- 249,stejar
sonoma

alb
stejar
sonoma extra lucios

stejar
sonoma

212,- 269,stejar
alb
sonoma extra lucios

alb
extra lucios

335,- 457,stejar
sonoma

alb
extra lucios

383,- 505,- 194,- 245,stejar
sonoma

alb
extra lucios

stejar
sonoma

sistem silențios de oprire a sertarului

alb
extra lucios

alb
extra lucios

sertarul în detaliu - închidere

sistem silențios de închidere a ușilor
G 60 U
60x32x60 cm

879,-

1.169,-

stejar
sonoma

alb
extra lucios

G 60 OK
60x32x30 cm

316,-

399,-

stejar
sonoma

stejar
sonoma

stejar
sonoma

alb
extra lucios

alimentare

60x54,5x202 cm

G 40
40x32x60 cm

917,1.018,-

D60 dulap pentru produse

GR
G 20 otv
20x30x60 cm 52,5x52,5x60 cm

DR L
72,5x72,5x82 cm

G 80
80x32x60 cm

739,stejar
sonoma

G 80 U
80x32x60 cm

435,stejar
sonoma

316,-

479,-

858,-

453,-

alb
extra lucios

alb
extra lucios

alb
extra lucios

alb
extra lucios

D 40
D 20 otv
20x52,5x82 cm 40x54,5x82 cm

MOBILĂ DINING/BUCĂTĂRII

D 60 3 zas
60x54,5x82 cm

D 60 ku
60x55x82 cm

G 30
30x32x60 cm

858,stejar
sonoma

1.006,alb
extra lucios

D 80 3 zas
80x54,5x82 cm

ușă în detaliu - balamalele

375,- 505,stejar
alb
sonoma extra lucios

D 80 zl
80x54,5x82 cm

617,-

749,-

stejar
sonoma

alb
extra lucios

D 80
80x54,5x82 cm
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1.258,999,SARITA

ansamblu de bază în modelul: stejar sonoma/corpul alb, pal melaminat, grosimea blatului de lucru este de 28 de mm,
dimensiunea superioară a dulapului cu digestor 1,8 m, dimensiunea inferioară 1,2 m, dulapurile inferioare sunt
livrate cu blatul de lucru și cu șipcă inferioară, dulapul pentru chiuvetă este livrate fără blatul de lucru.
Aveți posibilitatea să cumpărați o chiuvetă universală S/D la prețul de 357,-.

LIBIA

ansamblu de bază în modelul: alb, pal melaminat, grosimea blatului de lucru este de 28 de mm, dimensiunea
superioară 1,2 m, dimensiunea inferioară 1,2 m, dulapurile inferioare sunt livrate cu blatul de lucru și
cu șipcă inferioară, dulapul pentru chiuvetă este livrate fără blatul de lucru.
Aveți posibilitatea să cumpărați o chiuvetă universală S/D la prețul de 357,-.

ansamblu de unității pentru bucătărie în stil modern rustic, mânere din metal, material: pal melaminat + șipci MDF, model: corpul alb, ușă pin andersen. Preţul dulapurilor sectoriale nu
include blatul de lucru şi şipca inferioară. Preţul blatului de lucru stejar lancelot este de 219,- pe m - grosime 38 de mm, preţul sipci inferioare este de 52,- pe m. Pentru fiecare dulap
inferior, înafară de D25PZ, este necesar să cumpăraţi 2buc de suporturi de fixare pentru plintă - preţul 4,-/2buc. Posibilitatea de a cumpăra iluminare cu halogen: 1-punct 137,-, 2-puncte
199,-, 3-puncte 243,-. Se poate combina cu sistemul de unităţi PROVANCE de la pagina 125.

144,-

124,-

UŞĂ PENTRU MAŞINA UŞĂ PENTRU MAŞINA
DE SPĂLAT VASE
DE SPĂLAT VASE
44,6x71,3 cm,
44,6x57 cm,
59,6x57 cm
59,6x71,3 cm
la preţul de 139,-.
la preţul de 165,-.

389,-

678,-

389,-

103,-

G60N
60x60x72 cm

G25PZ
25x30x72 cm

213,-

129,-

175,-

445,-

G80S
80x32x72 cm

428,-

379,-

G30S G40S -

G60S
60x32x72 cm

606,-

237,274,-

459,-

G30S
30x32x72 cm
G40S
40x32x72 cm
D30 D40 -

284,319,-

G80
80x32x72 cm

PROVANCE
389,-

G60
60x32x72 cm

213,-

117,-

749,-

D80S3
80x47x82 cm

W40S
40x32x127 cm

D20W
20x45x82cm

459,-

428,-

D80
80x47x82 cm

D60
60x47x82 cm

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):
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K120
120x32x126 cm

D20P
20x45x82 cm

428,-

D80Z
80x47x82 cm

D40S1
40x47x82 cm

569,-

D90N
79x79x82 cm

D40S4
40x47x82 cm

715,-

819,D30
30x47x82 cm
D40
40x47x82 cm

D60S3
60x47x82 cm

G40 -

247,284,-

G30
30x32x72 cm
G40
40x32x72 cm

229,-

G50K
50x32x40 cm

W200
20x30x72 cm

G30 -

G60KN
60x32x36 cm

893,-

1.037,-

D25PZ
25x45x72 cm

534,-

D60ZK
60x47x82 cm

D60ZL
60x58x212 cm

D60P
60x58x212 cm

D60R dulap pentru
produse alimentare
60x58x212 cm

MOBILĂ DINING/BUCĂTĂRII

bucătării
3.569,prețul ansamblului
de bază 2,6 m

crem/gri

ușă în detaliu - balamalele

HG extra lucios
PRADO

sistem silențios
de închidere a ușilor

alb/alb

ansamblu de bază în modelul ușa: MDF crem extra lucios high gloss, corpul: gri, ușa MDF crem extra lucios high gloss/MDF gri extra lucios
high gloss, corpul: gri sau ușa MDF alb extra lucios high gloss, corpul gri, pal melaminat, grosimea blatului de lucru este de 28 de mm,
dimensiunea superioară și inferioară este de 2,6 m, dulapurile inferioare ZZ sunt livrate cu blatul de lucru și cu șipcă inferioară, dulapul
pentru chiuvetă este livrat fără blatul de lucru. Dulapurile sectoriale sunt livrate fără blatul de lucru inclusiv cu șipca inferioară.
(Posibilitatea de a achiziționa PD travertin la un preț de 200,-/ 1m). Aveți posibilitatea să cumpărați o chiuvetă universală S/D la prețul de 357,-.

dulapurile de sus au ușile în modelul de culori: MDF crem HG extra lucios sau
MDF roşu HG extra lucios sau MDF alb HG extra lucios

429,-

406,-

259,-

583,-

309,-

crem/crem
ansamblu de bază

sistem silențios de
oprire a sertarului

chce meniť foto a nemá, ale chce

273,-

sertarul în detaliu - închidere

207,mânere din metal

80 GU-72
80x31x71,5 cm
crem, roșu, alb

60 GU-72
60x31x71,5 cm
crem, roșu, alb

40 G-72
40x31x71,5 cm
crem, roșu, alb

60 OK-40
60x31x40 cm
crem, roșu, alb

60/60 N G-72
59/59x31x71,5 cm
crem, roșu, alb

30 G-72
30x31x71,5 cm
crem, roșu, alb

30 G ZAK-72
30x30x71,5 cm
gri

dulapurile inferioare sunt în culorile usilor: MDF crem extra lucios HG, MDF gri extra lucios HG sau MDF alb extra lucios HG,
dulap pentru alimente 40DK-2102F și în roșu extra strălucitor high gloss.
Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm:

995,-

406,-

40 DK-210 2 F
40x57x210 cm
crem, gri,
alb, roșu

80 ZL 2F BB
80x52x82 cm
crem, gri, alb

459,-

80 D 2F BB
80x60x82 cm
crem, gri, alb

359,-

60 D 1F BB
60x60x82 cm
crem, gri, alb

486,-

40 D 4S BB
40x60x82 cm
crem, gri, alb

299,-

60 DG BB
60x52x82 cm
crem, gri, alb

1.025,-

90/90 DN BB
83/83x60x82 cm
crem, gri, alb

249,-

30 D ZAK BB
30x55x72 cm
gri

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

749,-

2.069,128,-

OG-60

345,-

GN-58*58

60x30x29 cm 58x58x64,8 cm

375,-

239,-

ZK-60

DO-20

149,-

GO-20/GO 30
20x30x64,8 cm
30x30x64,8 cm

773,-

DN-88*88

149,-

G-40

329,-

GW1-80

40x30x64,8 cm 80x30x64,8 cm

S-40
40x56x211 cm

345,-

D-40 S1

263,-

735,-

DZ-80

D-80 S3

60x60x85 cm 20x45/60x85 cm 88x88x85 cm 40x45/60x85 cm 80x45/60x85 cm 80x45/60x85 cm

JURA NEW B
MOBILĂ DINING/BUCĂTĂRII

ansamblu de bază în modelul: alb-wenge/corpul wenge, pal melaminat, grosimea blatului de lucru este de 28 de mm, dimensiunea superioară a dulapului cu digestor
2,6 m, dimensiunea inferioară 2 m, dulapurile sunt furnizate cu blatul de lucru, dulapul pentru chiuvetă este livrat fără blatul de lucru. Dulapurile sectoriale sunt
furnizate cu blatul de lucru și șipcă inferioară. Aveți posibilitatea să cumpărați o chiuvetă universală S/D la prețul de 357,-.
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bucătării
1.769,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

249,-

249,-

189,-

232,- 164,- 436,-

159,-

G O - 50
50x30x40 cm
G - 80
80x30x57 cm

CYRA - NEW

1.889,-

G - 80 O
80x30x57 cm

G - 30
G - 40
G - 60
30x30x57 cm 60x30x57 cm 40x30x57 cm

436,-

313,-

D - 80
80x47/60x84 cm

DZ - 80
dulapul pentru
chiuvetă
80x47/60x82 cm

GN - 60
58x58/57

717,-

409,- 404,- 377,- 894,-

D - 60
60x47/60x84 cm

D1S - 40
40x47/
60x84 cm

D - 30
30x47/
60x84 cm

DN - 90
S - 50
88x88x84 cm 50x56x200 cm

ansamblu de bază pentru bucătărie, pal melaminat, modelul ușilor este stejar sonoma și corpul este alb,
dimensiunea superioară este de 2,5 m și cu dulapul cu digestor, dimensiunea inferioară este de 2 m, dulapul pentru
chiuvetă este livrat fără blatul de lucru. Aveți posibilitatea să cumpărați o chiuvetă universală S/D la prețul de 357,-.

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh)

345,-

128,-

OG-60

GN-58*58

749,-

149,-

GO-20/GO 30

149,-

G-40

329,-

GW1-80

58x58x64,8 cm 20x30x64,8 cm 40x30x64,8 cm 80x30x64,8 cm
30x30x64,8 cm

60x30x29 cm

S-40
40x56x211 cm

375,-

JURA NEW IA

239,-

ZK-60

DO-20

60x60x85 cm

20x45/60x85 cm

773,-

345,-

555,-

DN-88*88

D-40 S1

D-80 S1

DZ-80

88x88x85 cm 40x45/60x85 cm 80x45/60x85 cm 80x45/60x85 cm

ansamblu de bază, în modelul ușa rigolletto light + dark / corpul wenge, pal melaminat, grosimea blatului de
lucru este de 28 de mm, dimensiunea superioară a dulapului cu digestor 2,6 m, dimensiunea inferioară 2 m,
dulapurile sunt furnizate cu blatul de lucru și șipcă inferioară, dulapul pentru chiuvetă este livrat fără blatul
de lucru. Dulapurile sectoriale sunt livrate inclusiv cu blatul de lucru și șipci inferioare. Aveți posibilitatea să
cumpărați o chiuvetă universală S/D la prețul de 357,-.

749,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh)

1.889,-

263,-

128,-

OG-60
60x30x29 cm

345,-

GN-58*58

149,-

GO-20/GO 30

149,-

G-40

329,-

GW1-80

58x58x64,8 cm 20x30x64,8 cm 40x30x64,8 cm 80x30x64,8 cm
30x30x64,8 cm

S-40
40x56x211 cm

375,-

ZK-60

239,-

DO-20

60x60x85 cm 20x45/60x85 cm

JURA NEW I
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773,-

DN-88*88

345,-

D-40 S1

555,-

263,-

D-80 S1

DZ-80

88x88x85 cm 40x45/60x85 cm 80x45/60x85 cm 80x45/60x85 cm

ansamblu de bază, în modelul ușa rigolletto dark + light / corpul wenge, pal melaminat, grosimea blatului de lucru
este de 28 de mm, dimensiunea superioară a dulapului cu digestor 2,6 m, dimensiunea inferioară 2 m, dulapurile
sunt furnizate cu blatul de lucru și șipcă inferioară, dulapul pentru chiuvetă este livrat fără blatul de lucru.
Dulapurile sectoriale sunt livrate inclusiv cu blatul de lucru și șipci inferioare. Aveți posibilitatea să cumpărați
o chiuvetă universală S/D la prețul de 357,-.

MOBILĂ DINING/BUCĂTĂRII

nou

Recomandat

DE NOI!
blatul de lucru
Stejar lancelot
Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

299,-

367,-

80 ZL 2F BB
80x52x82 cm

563,-

80 GS-72 2F
80x31x71,5 cm

80 D 2F BB
80x52x82 cm

60 D 2F BB
60x52x82 cm

299,-

263,-

80 G-72 2F
80x31x71,5 cm

SPLIT

317,-

60 G-72 2F
60x31x71,5 cm

383,-

273,-

40 D 4S BB
40x52x82 cm

193,-

60 DG BB
60x52x82 cm

199,-

50 OK-40
50x31x40 cm

40 G-72 1F
40x31x71,5 cm

223,-

30 G-72 1F
30x31x71,5 cm

207,-

30 G ZAK-72
30x30x71,5 cm

199,-

249,-

60 OK-40
60x31x40 cm

30 D ZAK BB
30x55x72 cm

676,-

839,-

816,-

89x89 DN 1F BB
83/83x52x82 cm

466,-

58x58 GN-72 1F
58,5/58,5x31x71,5 cm

40 DK-210 2F
40x57x210 cm

60 DK-210 2F
60x57x210 cm

sistem de unităţi sectoriale, pentru bucătărie în modelul: ușa: alb mat, corpul: alb, pal melaminat, toate dulapurile pe unităţi sunt în stoc - pregătite pentru livrare, grosimea blatului de lucru este de
28 de mm. Dulapurile pe unităţi sunt furnizate cu șipcă inferioară, fără blatul de lucru. Puteţi cumpăra blatul de lucru Stejar lancelot la preţul de 200,-/m. Aveți posibilitatea să cumpărați o chiuvetă
universală S/D la prețul de 357,-.

model stânga
piele ecologică cappuccino

1.673,-

stejar sonoma/material
maro deschis
model stânga
piele ecologică albă

masă, bancă 2x taburete

piele ecologică neagră

1.099,bancă de colt
(lxAxh):

MODERN

412,-

523,-

masă (lxAxh):

bancă (lxAxh):
wenge/material verde deschis

set de dining modern - bancă de colț, masă și bancă, modelul de culori: piele
ecologică neagră, piele ecologică cappuccino și piele ecologică albă,
masă material:
t - st

MOBILĂ DINING/BUCĂTĂRII/SETURI DINING

anin/material maro deschis

CORNER

bancă de colț universală + masă și 2x taburete, banca are spațiu de depozitare, model: wenge + material
verde deschis, anin + material maro deschis sau stejar sonoma + material maro deschis, material:
t
aburet: 35x30x44 cm.
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