2019 / 2020

CATALOG CANAPELE

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.

CANAPELE
calitate garantată
recomandăm

7.158,-

5.279,-

reducere

preț colțar fix
( 3 tetiere reglabile )

-26%

model dreapta
material textil Orinoco 21 gri deschis

Mostre material textil Orinoco:

Mostre piele ecologică soft:

1 alb

4 gri maroniu

6 negru

material textil Orinoco 24 - gri

BUTON P
2

2 bej

3maro

5 gri

9 roșu

51 teracotă

material textil Orinoco 24 - maro deschis

85 turcoaz

40 muștar-auriu

extensibil, spațiu
de stocare

23gri deschis

piele ecologică
albă

29 maro

piele ecologică gri maroniu

Colțar tapițat cu tetiere reglabile care oferă suport confortabil pentru spate și cap, cusătură decorativă a șezutului, model stânga/dreapta, material: material textil Orinoco 96 gri, material
textil Orinoco 21 gri deschis sau material textil Orinoco 24 - maro deschis - în stoc - livrare imediată. În stoc este disponibilă și varianta extensibilă Buton R cu spațiu de depozitare la prețul
5.728,- în 5 versiuni color: piele ecologică albă, gri maromiu sau material textil Orinoco 96 gri, Orinoco 24 maro deschis și Orinoco 21 gri deschis. Dimensiuni (lxAxh): 275x225x71/85 cm,
suprafață de dormit (lxL): 125x200 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x59 cm. În plus, există posbilitatea de comanda în 5 versiuni color materialul textil Orinoco sau în 7 versiuni color
ARCURI
pielea ecologică Soft. Variantele de culori disponibile la comandă au prețul BUTON R extensibil 6.026,- și BUTON P fix 5.552,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

CANAPELE ȘI COLȚARE

7.199,-

ARCURI

Colțar în formă de "U"
Dimensiuni (lxhxA): 320x83/97x175/210 cm
( 4 tetiere reglabile )

model stânga
material textil Cablo 02 bej/perne - 05 cărămiziu/02 bej

MARIETA
1.738,-

1.738,-

1.827,-

1.827,-

817,-

OTT Mini - S

OTT Mini - D

OTT 1B ZP - S

OTT 1B ZP - D

taburet

110x100x83/97 cm

110x100x83/97 cm

85x175x83/97 cm

85x175x83/97 cm

70x70x42 cm

1.694,-

2.406,-

2.406,-

Canapea de lux tapițată cu tetiere reglabile, care oferă suport
confortabil pentru spate și cap, inclusiv perne decorative,
canapeaua poate fi asamblată în dimensiunea dorită din
componente diferite care sunt vândute individual. Colț mare
în formă de U, extensibilă și cu spațiu de depozitare în variantelele:
material textil Cablo 02 bej/perne - 05 cărămiziu/02 bej sau
material textil Cosmic 120 galben/perne - 01 crem/ 03 maro
- î n s t o c - l i v ra r e i m e d i a t ă . D i m e n s i u n i ( l x A x h ) :
320x175/210x83/97 cm, suprafață de dormit (lxL): 130x260 cm,
înălțime x adâncime șezut: 42x62 cm. Posibilitatea de a comanda
în 7 nuanțe de material textil Cablo sau în 7 versiuni color
pielea ecologică. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

Mostre material textil Cablo:

892,gri închis 15

crem 01

gri 14

R

2 1B ZF - S

2 1B ZF - D

1 BB

100x100x83 cm

150x100x83/97 cm

150x100x83/97 cm

56x100x83/97 cm

1.144,-

1.144,-

1.469,-

roz pudră 12

maro deschis 03

2.184,-

1 1B S

1 1B D

fotoliu

2 BB ZF

71x100x83/97 cm

71x100x83/97 cm

90x92x83/97 cm

135x100x83/97 cm

CANAPELE ȘI COLȚARE

mentol 10

Mostre piele ecologică:

alb 120

model stânga
material textil Cosmic 120 galben/perne - 01 crem/03 maro

maro închis 04

roșu 160

gri 190

cappuccino 123

negru 125

maro 124

bej 112

dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh)

2 1B ZF - S + OTT 1B ZP -D

3

6.899,preț colțar
( 5 tetiere reglabile )

Colțar fix 2BL+R+OP
material textil Power 21 mentol/Power 1 crem

Colțar de lux tapițat extensibil cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, care oferă suport confortabil pentru spate și cap, cu picioare cromate, canapeaua poate fi

asamblată în dimensiunea dorită din componente diferite care sunt vândute individual. Material: material textil de calitate Power. Colțar mare extensibil cu spațiu de
GEVONA depozitare
în varianta Power 21 cu cusătură crem Power 1 sau colțar fix în varianta Power 21 cu cusătură crem Power 1 - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni: colțar
extensibil (lxAxh): 280x60/95x104/225 cm, suprafață de dormit (lxL): 120x200cm; colțar fix (lxAxh): 250x60/95x104/225 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x59 cm.
Posibilitatea de a comanda în 9 nuanțe din materialul textil Power sau în 9 nuanțe de pielea ecologică Cayenne. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

7.589,-

6.899,-

2BL+R+OP

OL+R+2BP

1.509,- 1.907,-

taburet

1

3.457,-

2.344,-

3 - locuri

2 - locuri

fotoliu

1BP

OP

3.616,-

2.145,-

OSL

3.616,-

3FBL - extensibil

2.625,-

2

3FBP - extensibil

piele ecologică Cayenne 1122 elefant/
Cayenne 1112 crem

2.466,-

2S

2.899,-

2SBL

2.145,-

OSP

3.179,-

2SBP

3.219,-

3

3.179,-

2BL

2.106,-

OL

2.264,-

2.899,-

1SBP

2.106,-

OSL+R+3FBP - extensibil 3FBL+R+OSP - extensibil

R

2.026,- 2.066,-

4

3.576,-

250 cm

250 cm

1.273,-

ARCURI

2BP

3F - extensibil

2.026,-

1BL

Mostre material textil
Power:

Mostre material
textil Cayenne:

bej 3

gri maroniu
30

maron deschis 6

maro închis 8

gri închis
1118

gri deschis 11

gri închis 13

crem
1112

mocca
1113

muștar 16

cărămiziu 17

negru
1114

ultrabiela
1115

2.066,-

OBP

3.139,-

3BL

material textil Power 13 gri închis

OSBL

3.139,-

3BP

material textil Power 16 muștar

elefant
1122

1SBL

2.704,- 2.704,- 3.059,- 3.059,-

OBL

natural
1121

crem 1

OSBP

mentol21

cafea
1116

material textil Power 13 gri închis

CANAPELE ȘI COLȚARE

5.899,-

preț special pentru
colțarul mare în formă de U

model dreapta
material textil Cablo 14 gri

model stânga
piele ecologică albă

Canapea de lux tapițată, canapeaua poate fi asamblată în dimensiunea dorită din componente diferite care sunt vândute individual. Colț mare în formă de U, extensibilă și cu spațiu de
depozitare în variantelele: piele ecologică neagră, piele ecologică albă sau material textil Cablo 14 gri - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 330x215/153x88 cm, suprafață de
dormit (lxL): 120x200 cm, înălțime x adâncime șezut: 47x53 cm. Posibilitatea de a comanda în 7 nuanțe din materialul textil Cablo sau în 7 versiuni color pielea ecologică. Durată de
livrare 8-10 săptămâni.

BITER

Culori moderne

Mostre material textil Cablo:

crem 01

gri 14

maro închis 04

roz pudră 12

mentol 10

1.916,-

1.634,-

1.515,-

2 locuri
155x90x88 cm

fotoliu
110x90x88 cm

maro deschis 03

gri închis 15

3 locuri
200x90x88 cm

Mostre piele ecologică:

1.174,-

roșu 160

gri 190

negru 125

maro 124

alb 120

capuccino 123

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

1 BB
60x90x88 cm

1 1B
87x90x88 cm

1.529,-

1.575,-

(S)

1.218,-

3 BB
150x90x88 cm

CANAPELE ȘI COLȚARE

(D)

2 1B ZS
125x90x88 cm

2.109,-

3 BB ZF
150x90x88 cm

(S)

(S)

OTT 1B
92x153x88 cm

2 1B
125x90x88 cm

(S)

(D)

(D)
3 1B ZF
175x90x88 cm

(S)

1.469,-

R

(D)

2.449,-

3 1B
175x90x88 cm

1.218,-

87x87x88 cm

1.367,-

bej 112
(S)

979,-

ARCURI

1.872,-

489,-

(D)

Taburet
58x58x45 cm

(D)

(S)

OTT 1B ZP
92x153x88 cm

(D)

5

6.398,-

nou

( 5 tetiere reglabile )

model stânga
material textil Chester 17 gri

ARCURI

Mostre material textil Chester:

CRISTO
Canapea elegantă tapițată extensibilăcu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, care oferă suport confortabil pentru spate și cap, model reversibil (stânga/dreapta),
picioare metalice/culoare negru material textil Chester 17 gri - în stoc - livrare imediată, dimensiuni (lxAxh): 268x232x73/92 cm, suprafață de dormit (lxL):
121x193 cm, înălțime x adâncime șezut: 46x55 cm. Posibilitatea de a comanda în 5 versiuni color materialul textil Chester la prețul: 8.583,-. Durată de livrare
8-10 săptămâni.

02
crem

04
maro

19
gri închis

16
gri deschis

10
roz pudră

4.599,( 2 tetiere reglabile )

model dreapta
piele ecologică maro 19 + material textil Portland 22 bej

model stânga
piele ecologică albă 05 + material textil Portland 91 gri

Mostre piele ecologică soft:

Mostre material textil Portland:

violet 65

gri 90

verde lime 35

AMARETO

bej 22

negru 100

mentol 31

roz
pudră 79

roșu 10

gri 29

negru 32

maro gri 35 cappuccino 34

alb 05

Colțar tapițat extensibil cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, care oferă suport confortabil pentru spate și cap, inclusiv pernă decorativă și cusătură decorativă a
șezutului, model reversibil (stânga/dreapta), material: piele ecologică maro 19 + material textil Portland 22 bej sau piele ecologică albă 05 + material textil Portland 91
gri - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 275x202x90 cm, suprafață de dormit (lxL): 130x210 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x60 cm. Posibilitatea de a
comanda în 7 nuanțe de piele ecologică Soft și în 7 nuanțe din materialul textil Portland la prețul de 4.728,- . Durată de livrare 8-10 săptămâni.

bej 18

ARCURI

5.269,( 3 tetiere reglabile )

nou

model dreapta
material textil Boston negru/material textil Boston gri

VENICE
6

Colțar tapițat extensibil cu tetiere reglabile, care oferă suport confortabil pentru spate și cap, model reversibil (stânga/dreapta), material: material textil Boston negru/material
textil Boston gri - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 255x212x74/88, suprafață de dormit (lxL): 120x175 cm, înălțime x adâncime șezut: 44x57 cm.

ARCURI

CANAPELE
ȘI SÚPRAVY
COLȚARE
SEDACIE

6.359,Colțar în formă de "U"
Dimensiuni (lxhxA): 344x90x175/227 cm

Mostre material textil Portland:

maro închis
29

gri
90

verde
35

negru
100

Mostre piele ecologică:
1310/14
bej

Portland maro deschis 22/piele ecologică ciocolatie
Canapea, poate fi asamblată din componente diferite care sunt vândute individual, toate componentele în varianta material textil Portland 22 maro
deschis/piele ecologică ciocolatie - sunt în stoc - livrare imediată, variante: material textil Portland 22 maro deschis/piele ecologică ciocolatie,
șezut de calitate din arcuri tip Bonell, înălțime x adâncime șezut: 45x55 cm. Posibilitatea de a comanda în 4 nuanțe din materialul textil Portland
în combinație cu piele ecologică. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

ARCURI BONELL

1.199,-

Otoman
cu spațiu de depozitare
(lxAxh): 62x175x90 cm
livrat cu 1 buc pernă

1.893,-

3 locuri - extensibil
(lxAxh): 165x85x90 cm
suprafață de dormit (lxL): 130x165 cm
livrat cu 1 buc pernă

1.432,-

722,-

2 locuri, cu spațiu de depozitare
(lxAxh): 110x85x90 cm
livrat cu 1 buc pernă

699,-

preț pentru 2 buc.

1310/10
alb

1310/13
ciocolată

1310/25
negru

ROSANA
386,-

1.075,-

764,-

preț pentru 2 buc.

Taburet
Colț
(lxAxh): 85x85x90 cm cu spațiu de depozitare
(lxAxh): 60x60x42 cm

Cotiere 15
Cotiere 30
1 loc,
1 pereche (S+D)
1 pereche (S+D)
tapițat
(lxAxh): 60x85x90 cm (lxAxh): 17x89x59 cm (lxAxh): 32x89x59 cm

6.799,Colțar în formă de "U"

model stânga,
material textil Cablo 14 gri

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh)

1.959,-

3-locuri

2-locuri

200x91x93 cm

155x91x93 cm

1.322,-

2.139,-

3 BB

Mostre material textil Cablo:

ARCURI

gri 14

1 1B

roz pudră

S

60x91x93 cm

OTT 1B

1.367,-

D

S 2 1B

91x150x93 cm

D

S 3 1B ZF

Culori moderne

gri închis 15

D

S

D

2 1B ZS

D

130x91x93 cm

1.233,-

OTT 1B ZP

1.499,-

R colt

fotoliu

91x91x93 cm

110x91x93 cm

D

91x150x93 cm

Mostre piele ecologică:

roșu 160

gri 190

negru 125

maro 124

Canapea de lux tapițată cu tetiere reglabile în înălțime, canapeaua poate fi asamblată în dimensiunea dorită din componente diferite care sunt vândute
individual. Colț mare în formă de U, extensibilă și cu spațiu de depozitare în varianta: material textil Cablo 14 gri - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh):
335x155/220x93/105 cm, suprafață de dormit (lxL): 125x270 cm, înălțime x adâncime șezut: 46x55 cm. Posibilitatea de a comanda în 7 versiuni color
materialul textil Cablo sau în 7 nuanțe colorate din piele ecologică din modelele afișate. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

CANAPELE ȘI COLȚARE

S

1.899,-

175x91x93/109 cm,
suprafață de dormit (lxL): 125x150 cm

maro deschis 03

1.619,-

130x91x93 cm

2.479,-

175x91x93/109 cm

mentol 10

1.515,-

1 BB

D

85x91x93 cm

S 3 1B

3 BB ZF

maro închis 04

S

996,-

1.545,-

150x91x93/109 cm
150x91x93/109 cm,
suprafață de dormit (lxL): 125x150 cm

crem 01

1.189,-

1.738,-

cappuccino 123

alb 120

bej 112

BORN
7

Mostre material textil Preston:

5.999,-

SPUMĂ HR
crem 20

( 5 tetiere reglabile )

gri 94

maro deschis 21 negru 100

Mostre material textil Jasmine:

roșu 60

gri 90

mentol 34

negru 100

model dreapta
material textil Preston maro 22/perne
material textil Jasmine violet deschis 62

LANZA

Colțar tapițat extensibil cu spațiu de depozitare şi tetiere reglabile, care oferă suport confortabil pentru spate și cap, cu doi tabureți ascunşi în cotieră, model
reversibil (stânga/dreapta), material: material textil Preston maro 22/perne material textil Jasmine violet deschis 62 - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni
(lxAxh): 275x220x85/100 cm, taburet (lxhxA): 40x43x34 cm, suprafață de dormit (lxL): 120x190 cm, înălțime x adâncime șezut: 43x53 cm. Posibilitatea de a
comanda în 4 nuanțe din materialul textil Preston și Jasmine la prețul de 6.312,- . Durată de livrare 8-10 săptămâni.

ARCURI

5.839,Preț promoțional!

nou

LENAKO
Colțar tapițat extensibil cu spațiu de
depozitare şi cotiere reglabile, model
reversibil (stânga/dreapta), material:
material textil Boston turcoaz sau material
textil Boston taupe gri deschis. Ambele
variante - în stoc - livrare imediată.
Dimensiuni (lxAxh): 264x213x85 cm,
suprafață de dormit (lxL): 120x180 cm,
înălțime x adâncime șezut: 44x56 cm.

dreapta,
material
Boston
taupe gri deschis
Pmodel
prevedenie,
látka
Bostontextil
TAUPE
svetlosivá

model dreapta
material textil Boston
turcoaz

model dreapta, material textil Boston
taupe gri deschis

5.768,-

ARCURI

nou

( 5 tetiere reglabile )

MELEK
Colțar modern tapițat, extensibil şi cu spațiu
de depozitare, material: material textil
Canyon 96 gri închis - în stoc - livrare
imediată. Dimensiuni (lxAxh):
258x212x86/102 cm, suprafață de dormit
(lxL): 125x186 cm, înălțime x adâncime șezut:
42x56 cm.

model dreapta
material textil Canyon 96
gri închis

model dreapta, material textil
Canyon 96 gri închis

8

ARCURI

CANAPELE ȘI COLȚARE

7.799,(5 tetiere reglabile)

model D
material textil Lana 01 bej

Mostre de materiale textile Lana:

03
mocca

04
ciocolatiu

10
gri deschis

12
negru

07
albastru închis

06
muștar

model D
material textil Lana 05 verde

colțar tapițat extensibil confortabil cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile ergonomic, care oferă un suport confortabil pentru spate și cap, design modern
atemporal, model stânga/dreapta, material: material textil Lana 05 verde sau material textil Lana 01 bej - în stoc pregătit pentru livrare, învelișul lavabil folosit
este de calitate, dimensiuni colțar (lxhxA): 296x83/102x234 cm, suprafață de dormit (lxL): 127x200 cm, înălțimea x adâncimea șezutului: 43x60 cm. Posibilitatea
de a cumpăra în 6 nuanțe de culori diferite a materialului textil Lana la prețul de 8.811,-. Timpul de livrare 8-10 săptămâni.

ARCURI

ALVARO

5.345,-

model dreapta
material textil Porto 33 crem

Mostre material textil Porto:

muștar 64

ARCURI BONELL

gri 35

Colțar tapițat extensibil cu spațiu de depozitare, model reversibil (stânga/dreapta), material: material textil Porto 33 crem - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxhxA):
320x72/90x220 cm, suprafață de dormit (lxL): 130x284 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x56/85 cm. Posibilitatea de a comanda în 4 nuanțe din materialul
textil Porto la prețul de 5.677,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

negru 36

turcoaz 61

CARUZO
calitate garantată
recomandăm

5.599,-

extensibil, spațiu de stocare

Mostre material textil Cablo:
crem
01

ARCURI

maro închis
04

negru
16

mentol
10

gri închis maro deschis
15
03

model dreapta
Cablo 12 roz pudră

Colțar tapițat extensibil cu spațiu de depozitare, material: material textil Cablo 14 gri sau material textil Cablo 12 roz pudră - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxhxA):
265x89x225 cm, suprafață de dormit (lxL): 120x193cm, înălțime x adâncime șezut: 43x53 cm. Posibilitatea de a comanda în 6 nuanțe din materialul textil
Cablo la prețul de 5.927,- . Durată de livrare 8-10 săptămâni.

CANAPELE ȘI COLȚARE

model dreapta
Cablo 14 gri

PRAGA
9

calitate dovedită
recomandăm

4.369,în modelul piele ecologică Soft 1
albă/material textil Cablo 01
crem/material textil pernă
Cablo 12 roz pudră

model stânga piele
ecologică Soft 1 albă/
material textil Cablo 01 crem/
material textil pernă Cablo 12 roz pudră

Mostre material textil Cablo:

01
crem

04
maro închis

14
gri

Mostre piele ecologică soft:

12
roz pudră

10
mentol

15
gri închis

03
maro deschis

1 alb

4 gri-maro

6 negru

2 bej

3 maro

5 gri

9 roşu

Mostre material textil Bonn:

23
crem

40
muştar

90
gri

96
gri închis

26
maro

4.584,-

Ľ prevedenie

BRATO

piele ecologică soft 4 gri/material textil Bonn 91 gri/
material textil pernă Bonn 40 muştar

colţar tapiţat extensibil cu spaţiu de depozitare, model reversibil (stânga/dreapta), material: piele ecologică soft 4 gri/material textil Bonn 91 gri/material textil pernă Bonn 40
muştar sau piele ecologică Soft 1 albă/material textil Cablo 01 crem şi 2 x pernă material textil Cablo 12 roz pudră - în stoc - livrare imediată, dimensiuni (lxhxA): 310x72x185 cm,
suprafaţă de dormit: lxL: 135x240 cm, înălţime x adâncime şezut: 37x55/83 cm. Posibilitatea de a comanda şi în alte modele de culori la preţul de 5.598,-.
Durată de livrare 8-10 săptămâni.

ARCURI

Mostre piele ecologică:

6.189,-

ARCURI

8 gri

14 negru

18 maro

26 alb

Mostre piele Portland:
model dreapta
piele ecologică maro/material textil Portland 24 maro

EMILY U

maro deschis
Portland 22

verde
Portland 35

gri
Portland 90

negru
Portland 100

Colțar tapițat extensibil cu spațiu de depozitare, model reversibil (stânga/dreapta), material: piele ecologică maro/material
textil Portland 24 maro - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 343x272/174x83, suprafață de dormit (lxL): 129x275 cm,
înălțime x adâncime șezut: 43x63cm. Posibilitatea de a comanda în 4 nuanțe de pielea ecologică în combinație cu
4 nuanțe din materialul textil Portland la prețul de 6.687,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

10

CANAPELE ȘI COLȚARE

5.999,-

ARCURI

( 3 tetiere reglabile )

Mostre material textil Soro:

24
mocca

model dreapta
material textil Soro 40 muștar

28
ciocolată

90
gri deschis

97
gri închis

FABIA
Colțar modern tapițat extensibil cu spațiu de depozitare și
tetiere reglabile, care oferă suport confortabil pentru spate
și cap, cusătură decorativă a șezutului, model reversibil
(stânga/dreapta), material: material textil Soro 40 muștar
sau material textil Soro 21 taupe bej - în stoc - livrare
imediată. Dimensiuni colțar (lxAxh): 280x235x69/88 cm,
suprafață de dormit (lxL): 130x197 cm, înălțime x adâncime
șezut: 40x62 cm. Posibilitatea de a comanda în 4 nuanțe din
materialul textil Soro la prețul de 6.355,-. Durată de livrare
8-10 săptămâni.

model dreapta
material textil Soro 21 taupe bej

suport confortabil înalt
pentru spate și cap
până la 100 cm înălțime

6.689,( 5 tetiere reglabile )

nou

Mostre material textil Hamilton:

2813
maro

2817
gri

2804
verde mentol

model dreapta
material textil Hamilton 2803 gri deschis

2807
roz

ARCURI

2801
crem

Colțar modern tapițat extensibil cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, care oferă suport confortabil înalt pentru spate și cap până la 100 cm înălțime, cotieră cu funcție reglabilă,
model reversibil (stânga/dreapta), material: material textil Hamilton 2803 gri deschis - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 280x230x86/100 cm cm, suprafață de dormit
(lxL): 124x195, înălțime x adâncime șezut: 43x62 cm. Posibilitatea de a comanda în 5 nuanțe din materialul textil Hamilton la prețul de 6.999,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

GILANA

5.739,( 3 tetiere reglabile )

model dreapta
material textil Bonn 90 gri

model dreapta
material textil Bonn 26 maro
model dreapta
material textil Orinoco 51 teracotă

Mostre material textil Orinoco:

100 negru

ARCURI

85 turcoaz

40 muștar-auriu

Mostre material textil Bonn:

23 gri deschis

29 maro

23
cream

40
muștar

90
gri

96
gri închis

35
verde

Colțar tapițat extensibil cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, care oferă suport confortabil pentru spate și cap, model reversibil (stânga/dreapta),
material: material textil Bonn 26 maro, 90 gri sau material textil Orinoco 51 teracotă - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 272x219x85 cm,
suprafață de dormit (lxL): 126x197 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x57 cm. Posibilitatea de a comanda în 5 nuanțe de
textil Bonn și în 5 versiuni color materialul textil Orinoco la prețul de 6.027,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

CANAPELE ȘI COLȚARE

LEGAS

24
hnedá

11

5.299,( 4 tetiere reglabile )

Mostre de stofă Boss:

Piele ecologică Madryt 120 albă,
stofă Berlin 01 gri

maro 06

negru 13

Mostre piele ecologică Madryt:

gri 11

gri
Madryt 190

maro
Madryt 128

negru
Madryt 1100

colțar universal S/D extensibil în formă de U, cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, material: piele ecologică Madryt 120 albă/stofă 01 gri - în stoc pregătit pentru
livrare, dimensiuni: lxhxA: 354x86/105x175 cm, suprafață de dormit: lxL: 288x128 cm, înălțimea x adâncimea șezutului: 42x60 cm. Posibilitatea de a cumpăra în 4 modele
de culori a pielii ecologice în combinație cu 3 modele de culori a stofei Boss. Timpul de livrare 8-10 săptămâni.

MAGIC

alb
Madryt 120

ARCURI

5.127,preț colțar extensibil
(6 tetiere reglabile)

Mostre stofă Boss:

model stânga
material textil Boss 8 maro închis
maro 06

negru 13

gri 11

preț taburet
taburet cu spațiu de depozitare

Mostre piele ecologică Madryt:

gri
Madryt 190

negru
Madryt 1100

maro
Madryt 128

744,-

alb
Madryt 120

MONAKO COL AR MIC

model stânga
model dreapta
material textil Boss 4 cappuccino
material textil Boss 4 cappuccino
Colțar extensibil cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, model reversibil (stânga/dreapta), în finisaj - material textil Boss 4 - cappuccino sau
material textil Boss 8 - maro închis - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 277x277x85/100 cm, suprafață de dormit (lxL): 127x197 cm,
înălțime x adâncime șezut: 42x58 cm. Posibilitatea de a cumpăra taburet la prețul de 744,- . Dimensiuni taburet (lxAxh): 72x101x42 cm.
Posibilitatea de a comanda în 4 nuanțe de culori din piele ecologică în combinație cu 3 nuanțe de stofa Boss. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

ARCURI

4.499,preț colțar extensibil
( 5 tetiere reglabile )

Mostre stofă Boss:

maro 06

negru 13

gri 11

Mostre piele ecologică Madryt:
model dreapta
piele ecologică negru + Savana 21

gri
Madryt 190

maro
Madryt 128

negru
Madryt 1100

alb
Madryt 120

MONAKO COLAR MIC
12

744,preț taburet
cu spațiu de depozitare
Colțar extensibil cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, model reversibil (stânga/dreapta), finisaj: piele ecologică negru/material textil
Savana 21 - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 277x205x85/101 cm, suprafață de dormit (lxL): 128x198 cm, înălțime x adâncime
șezut: 42x58 cm. Posibilitatea de a cumpăra taburet la prețul de 744,- . Dimensiuni taburet (lxAxh): 72x101x42 cm. Posibilitatea de a
comanda în 4 nuanțe de culori din piele ecologică în combinație cu 3 nuanțe de stofa Boss. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

ARCURI

CANAPELE ȘI COLȚARE

869

€

model stânga
piele ecologică negru 14/material
textil Malmo 90 gri deschis

model dreapta
piele ecologică alb 26/material
textil Malmo 90 gri deschis

LEMON U
ARCURI

4.783,-

Colțar tapițat extensibil în formă de U, model reversibil (stânga/dreapta), livrat inclusiv cu perne decorative, material: piele ecologică
alb 26/material textil Malmo 90 gri deschis sau piele ecologică negru 14/Malmo 90 gri deschis - ambele modele sunt în stoc - livrare
imediată. Dimensiuni (lxAxh): 342x162/192x80 cm, suprafață de dormit (lxL): 130x290 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x50 cm.

5.386,-

Mostre piele ecologică:

Colțar mare
model stânga
piele ecologică alb Bronco 800 + gri Savana 5

Bronco 110 Bronco 4466 Bronco 8351 Bronco 800
negru
ciocolată
bej
alb

Mostre piele senil Savana

21

4

5

16

17

31

34

72

gri deschis

maro închis

gri închis

maro

nisipiu

verde deschis

verde gri

mentol

gri luminos

61

69

roz învechit

violet

OREGON

Colțar tapițat extensibil, model reversibil (stânga/dreapta), dimensiuni colțar mare (lxAxh): 309x241/160x86, suprafață de dormit
(lxL): 140x271 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x55/75 cm, dimensiuni colțar mic (lxAxh): 245x160x86 cm, suprafață de dormit
(lxL): 140x205 cm, colțarul mare și colțarul mic - în stoc - livrare imediată, material: piele ecologică alb Bronco 800 + gri Savana 5.
Colțarul poate fi asamblat în dimensiunea dorită din componente diferite care sunt vândute individual. Posibilitatea de a comanda în
11 nuanțe de stofa Savana în combinație cu 4 nuanțe de piele ecologică Bronco. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

ARCURI

Rdimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh)

84

1.511,-

1.641,-

O1 (otoman stânga)

O2 (otoman dreapta)

O3 (2 locuri, extensibil)

89x160x86 cm

89x160x86 cm

132x86x86 cm

Colțar mic
245x160x86 cm
model dreapta

O9 Colț 83x83x86 cm

711,-

909,-

3.349,-

945,-

extensibil

cu spațiu de
depozitare

O4 1 loc+BOK (stânga)

O5 1 loc+BOK (dreapta)

90x86x86 cm

90x86x86 cm

CANAPELE ȘI COLȚARE

O6 1-loc
68x86x86 cm

199,-

1.294,-

nu este extensibil

O7 2 locuri+BOK (stânga, nu este extensibil) O8
156x86x86 cm

preț pentru 1 buc.

548,-

2 locuri+BOK (dreapta, nu este extensibil)
156x86x86 cm

Taburet
61x61x43 cm

Cotieră stânga/dreapta
22x83x65 cm

13

4.927,(3 tetiere reglabile)
Mostre de materiale textile Porto:

muștar 64

negru 36

gri 35

turcoaz 61

model D
material textil Porto 35 gri

DONA COL AR

5.477,( 5 tetiere reglabile )

canapea tapiță extensibilă cu spațiu de depozitare cu tetiere reglabile și cotiere, model stânga/dreapta, material: material textil Porto 35 gri în stoc
- pregătit pentru livrare, dimensiuni: 274x81/100x180 cm, suprafață de dormit: lxL: 124x210 cm, înălțimea x adâncimea șezutului: 40x56 cm.
Posibilitatea de a comanda in 4 nuanțe de material textil Porto la prețul de 5.166,-. Timpul de livrare 8-10 săptămâni.

BONEL

ARCURI

Mostre piele ecologică soft:

01 crem

15 maro

34 maro deschis 35 gri maroniu

Mostre material
textil Savana:

model dreapta
material textil Savana 14 negru/ piele ecologică Soft 31 alb

MARBELA 2+3
cream 01

maro 02

maro deschis
24

gri 21

Colțar modern tapițat cu tetiere și cotiere reglabile,
model reversibil (stânga/dreapta), material: material
textil Savana 14 negru/piele ecologică Soft 31 alb
- în stoc - livrare imediată. Dimensiuni
(lxAxh): 325x258x80/100 cm, înălțime x adâncime
MARBELA LUX 2+3 model dreapta la preţul 6.170,șezut: 43x56 cm. În stoc cu livrare imediată este și varianta
material textil Savana 05 gri/piele ecologică Soft 31 alb, dimensiuni
extensibilă cu spațiu de MARBELA LUX la prețul de 6.170,- de dimensiuni
(lxAxh): 330x264x80/100 cm
(lxAxh): 330x264x80/100 cm, suprafață de dormit (lxL): 130x200 cm. Posibilitatea de a comanda
in 4 nuanțe de material textil Savana sau în 4 nuanțe de piele ecologică Soft. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

nou
ARCURI

5.338,( 4 tetiere reglabile )

nou

4.899,( 3 tetiere reglabile )

Reversibil (stânga/dreapta)
material textil 21 gri/piele ecologică Soft 14 negru

MARBELA LUX 2+2
Colțar modern tapițat extensibil cu spațiu de depozitare, cu tetiere și cotiere reglabile, model reversibil
(stânga/dreapta), material: material textil Savana 21 gri negru/piele ecologică Soft 14 negru - în stoc livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 264x264x80/97 cm, suprafață de dormit (lxL): 130x190 cm,
înălțime x adâncime șezut: 43x56 cm. Posibilitatea de a comanda in 5 nuanțe de material textil
Savana sau în 4 versiuni color pielea ecologică Soft. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

14

MARBELA 2+1 material textil Savana 02 maro/piele ecologică Soft 35 gri maroniu

model stânga

Colțar modern tapițat extensibil cu spațiu de depozitare, cu tetiere reglabile care oferă suport confortabil
pentru spate și cap și cu cotiere reglabile, model reversibil (stânga/dreapta), material: material textil
Savana 02 maro/piele ecologică Soft 35 gri maroniu - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni
(lxAxh): 264x196x80/97 cm, suprafață de dormit (lxL): 124x210 cm, înălțime x adâncime șezut: 43x56 cm.
Posibilitatea de a comanda in 5 nuanțe de material textil Savana şi în 4 versiuni color pielea ecologică
Soft. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

CANAPELE ȘI COLȚARE

SPUMĂ HR
ARCURI

5.436,( 3 tetiere reglabile )

Mostre material textil Riviera:

smarald
38

gri
91

albastru
parizian
81

roz pudră
62

Mostre material textil Dora:

bej
21

maro
26

model dreapta
material textil Dora 95 gri închis/Riviera 51 teracotă +41 muștar+24 bej

maro închis
28
colțar tapițat extensibil cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, care oferă suport confortabil pentru spate și cap, model reversibil (stânga/dreapta), material: material textil Dora 95 gri
închis/perne material textil Riviera teracotă 51/ muștar 41/bej 24 - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 265x222x83/95 cm, suprafață de dormit (lxL): 126x188 cm,
înălțime x adâncime șezut: 45x58 cm. Posibilitatea de a comanda in 5 nuanțe de material textil Dora și Riviera la prețul de 5.763,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

SEAL

5.498,-

SPUMĂ HR

ARCURI

gri
90

( 3 tetiere reglabile )

nou
Finisaj culoare picioare:

negru
N7

natur
N10

alb
N12

Mostre material textil Neat:

model dreapta
material textil Neat 72 verde mentol/lemn nuc N4

púdrová
ružová
maro
62
26

roz învechit
61

gri
95

gri deschis
90

albastru
81

model dreapta, material textil Neat 16 maro deschis/lemn nuc N4
colțar elegant tapițat extensibil cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, care oferă suport confortabil pentru spate și cap, picioare de lemn, culoare nuc, model reversibil (stânga/dreapta),
material: material textil Neat 16 maro deschis sau Neat 72 verde mentol - ambele modele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 265x200x85-99 cm, suprafață de dormit
(lxL): 118x197 cm, înălțime x adâncime șezut: 45x58 cm. Posibilitatea de a comanda in 5 nuanțe de material textil Neat la prețul de 6.055,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

KONKORD

4.999,-

ARCURI

( 3 tetiere reglabile )

nou
Finisaj culoare picioare:

nuc
N4

natur
N10

alb
N12

Mostre material textil Neat:

model dreapta
material textil Neat 90 gri/lemnn negru N7

colțar elegant tapițat extensibil cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, care oferă suport confortabil pentru spate și cap, picioare de lemn, culoare negru, model reversibil
(stânga/dreapta), material: material textil Neat 90 gri - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 265x200x85-99 cm, suprafață de dormit (lxL): 118x197 cm, înălțime x adâncime
șezut: 45x58 cm. Posibilitatea de a comanda în 6 nuanțe de material textil Neat la prețul de 5.655,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

CANAPELE ȘI COLȚARE

maro
26

verde mentol
72

roz învechit
61

gri
95

maro deschis
16

albastru
81

SADAH
15

4.176,( 3 tetiere reglabile )

nou
model dreapta, material textil Bonn 26 taupe gri închis

( fotografie ilustrativă )

TAURUS

ARCURI

Colțar tapițat extensibil cu tetiere reglabile, care oferă suport confortabil pentru spate și cap, model reversibil (stânga/dreapta), material: material
textil Bonn 26 taupe gri închis - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 255x227x80/95 cm, suprafață de dormit (lxL): 126x190 cm, înălțime x adâncime șezut: 45x62 cm.

5.899,( 4 tetiere reglabile )

nou

model dreapta

Mostre material textil Primo:
52
somon

72
verde mentol

PAMY

92
gri deschis

89
gri

16
taupe

material textil Primo 52 somon,
perne Soro 40 muştar
ARCURI

Colțar modern tapițat extensibil cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, care oferă suport confortabil pentru spate și cap, model reversibil (stânga/dreapta), material: material
textila Primo 52 somon/perne Soro 40 muştar - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 265x265x77/96, suprafață de dormit (lxL): 124x210 cm, înălțime x adâncime
șezut: 41x59 cm. Posibilitatea de a comanda în 5 nuanțe din materialul textil Primo la prețul de 6.523,- . Durată de livrare 8-10 săptămâni.

4.379,Mostre piele ecologică:

bej

maro

alb

Mostre de stofă Hugo:

bej

gri

maro

Mostre material textil Samara: perne:

01 model
maro

03 model
negru

04 model
crem

canapeaua este potrivită și pentru somnul de zi cu zi
MULAN NEW
16

model stânga piele ecologică
neagră/stofă Hugo negru/model

colțar extensibil cu spațiu de depozitare, model reversibil (stânga/dreapta), şezut de calitate din bonel, material: piele ecologică neagră/stofă Hugo 14
negru/model - în stoc -livrare imediată, dimensiuni (lxAxh): colţar 250x220x90 cm, suprafață de dormit (lxL): 140x200 cm, înălțime x adâncime șezut:
43x56 cm. Posibilitatea de a comanda în 3 nuanțe a pielii ecologice, în 3 nuanțe a stofei Hugo şi în 3 nuanțe a modelului pentru
perne la preţul de 4.689,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

ARCURI BONELL

CANAPELE ȘI COLȚARE

model dreapta
material textil Rico 10 muștar

ARCURI

model dreapta
material textil Rico 12 gri

4.578,( 3 tetiere reglabile )

nou

EVANGELIN

Colțar modern tapițat extensibil cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, model reversibil (stânga/dreapta), material: material textil Rico 10 muştar sau material textil
Rico 12 gri - ambele modele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 258x164 x102/86 cm, suprafață de dormit (lxL): 126x197 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x56 cm. model dreapta, material textil Rico 12 gri

4.469,-

ARCURI

( 3 tetiere reglabile )

model dreapta
material textil Olimp 12 gri/
material textil Flash 18 gri închis-grafit

Mostre material textil Cover:
COVER 02
crem

COVER 83
gri maroniu

COVER 52
maro deschis

Mostre piele ecologică soft:

COVER 29
maro

COVER 70
verde mentol

COVER 87
gri deschis

COVER 92
gri

COVER 24
gri închis

8

14

18

26

gri

negru

maro

alb

DELMARA

Canapea tapiță extensibilă cu tetiere reglabile, care oferă un suport
confortabil pentru spate și cap, inclusiv 3 perne decorative, model reversibil
(stânga/dreapta), în varianta material textil Olimp 12 gri/material textil
Flash 18 gri închis-grafit - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh):
276x179x86/103 cm, suprafață de dormit (lxL): 129x210 cm, înălțime x
adâncime șezut: 41x58/72 cm. Posibilitatea de a comanda în 8 versiuni
color materialul textil Cover şi în 4 versiuni color pielea ecologică.
Durată de livrare 8-10 săptămâni.

4.889,nou
Mostre material textil Tatum:
272
bej

273
taupe
gri maroniu

278
280
verde mentol gri deschis

model dreapta, material textil Tatum 276 somon
+ perne Tatum 281 gri/Tatum 280 gri deschis

ARCURI

CANAPELE ȘI COLȚARE

SPUMA HR

275
muștar

276
somon

281
gri

283
gri închis

BYRON

Colțar tapițat extensibil cu spațiu de depozitare, inclusiv 2 perne decorative,
picioare metalice negre, model reversibil (stânga/dreapta), material:
material textil Tatum 276 somon + Tatum 281 gri/Tatum 280 gri deschis
- în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 249x185x78/92 cm,
suprafață de dormit (lxL): 123x184 cm, înălțime x adâncime
șezut: 48x56 cm. Posibilitatea de a comanda în 8 nuanțe din materialul
textil Tatum. Durată de livrare 8-10 săptămâni.
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Mostre de stofă Inari

Mostre de stofă Savana

21

4

gri deschis maro închis

5

gri închis

25

16

bej închis

maro

17

nisipiu

31

verde deschis

34

verde-gri

72

84

mentol

gri-alb

61

69

roz învechit

violet
27
maro

23
100
negru maro deschis

22
crem

25
maro închis

26
bej

90
gri închis

91
gri

4.574,-

material textil Rito 01 crem
+ material textil Savana gri 05

model S

RUBA COL AR

colțar extensibil cu spațiu de depozitare și perne fixe pentru spătar, model stânga/dreapta, material: material textil Rito 01 crem + material textil Savana gri 05
-în stoc pregătit pentru livrare, lxAxh: 251x183x74/86 cm, suprafață de dormit 182x123 cm, înălțimea x adâncimea șezutului 42x56 cm. Posibilitatea de a cumpăra
în 12 nuanțe culori diferite a stofei Savana în combinaţie cu Inari, timpul de livrare 8-10 săptămâni.

ARCURI

6.999,prețul colțarului mare
în formă de U
(T-80 LB + tetieră + A + 2R BB + LC P + tetieră)

poate fi asamblat
după dimensiunea dorită
canapea tapițată cu perne fixe pentru spătar, canapeaua poate fi asamblată după dimensiunea
RUBA COLTARdorită
din componente diferite, componentele sunt vândute individual. Colțarul mare în formă
de U extensibil cu spațiu de depozitare în modelele: Inari 90 gri închis + Inari 22 crem este - în stoc
pregătit pentru livrare. Dimensiunile colțarului mare în formă de U (lxAxh): 322x198/168x113 cm,
MARE ÎN
suprafață de dormit 123x258 cm. Înălţimea şezutului este de 45 cm și adâncimea șezutului este de 56 cm.
Posibilitatea de a cumpăra în 12 modele diferite a materialului textil Savana cu o combinaţie de materiale
FORMĂ DE U textile
Inari în 8 modele. Timpul de livrare 8-10 săptămâni.
Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh)

2.136,-

LC (Otoman stânga) + tetieră
96x168x113 cm

1.595,-

2 POJ BB
135x98x83 cm

LC (Otoman dreapta) + tetieră
96x168x113 cm

1.947,-

LC (Otoman stânga)
96x168x83 cm

1.979,-

1.476,-

2R BB - extensibil
135x98x83 cm - suprafață de dormit 120x135 cm

2PL BB
135x98x83 cm

Inari 90 gri închis
+ Inari 22 crem

1.059,-

LC (Otoman dreapta)
96x168x83 cm

T-80
80x98x83 cm

2.210,-

2POJ + PB + tetieră
162x98x113 cm

2.594,-

2POJ + LB + tetieră
162x98x113 cm

189,-

2.405,-

2.021,-

2POJ + PB
162x98x83 cm

2.568,-

BL + tetieră (S)
91x183x113 cm

18

BL + tetieră (D)
91x183x113 cm

Tetieră

2POJ + LB
162x98x83 cm

2R + LB + tetieră - extensibil
2R + LB + tetieră - extensibil
162x98x113 cm - suprafață de dormit 120x135 cm 162x98x83 cm - suprafață de dormit 120x135 cm

2.379,-

BL (S)
91x183x83 cm

BL (D)
91x183x83 cm

426,-

Braț
27x98

1.210,-

A (colț)
91x91x83 cm

CANAPELE ȘI COLȚARE

bucurați-vă de luxul pielii naturale

8.579,Canapele şi colțare din piele la cele mai bune prețuri pentru dumneavoastră!

piele naturală

fotoliu
Pampas Dunkel Braun

model dreapta
Pampas Dunkel Braun

3.919,-

2.795,-

4.382,-

preț canapea 2 locuri

preț canapea 3 locuri

preț fotoliu

3+2+1+taburet
Pampas Hellgrau M9010

842,preț taburet

Mostre piele naturală Pampas – pe comandă

BIANCO
M9013

WHITE
M9002

CREME
M9007

HELLGRAU
M9010

ROT
M9004

SCHWARZ
M9003

ARCURI

DANILO
Colțar din piele extensibil cu spațiu de depozitare, partea din spate este tapițată
cu piele naturală, model reversibil (stânga/dreapta), material: piele Pampas Dunkel
Braun - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 240x166x84 cm, suprafață de
dormit (lxL): 115x175 cm, înălțime x adâncime șezut: 45x53 cm. Posibilitatea de a
comanda fotoliu de dimensiuni (lxAxh): 107x90x90 cm la prețul de 2.795,- şi taburet
cu dimensiuni (lxAxh): 60x60x44 cm la prețul de 842,- . Set de canapele din piele
3+2+1 și taburet, material: piele Pampas Hellgrau M9010 - în stoc - livrare imediată.
Dimensiuni (lxAxh): canapea 3 locuri - 182x90x90 cm, canapea 2 locuri 145x90x90 cm, fotoliu - 107x90x90 cm și taburet - 65x65x45 cm.

9.199,-

Piele naturală

model D
piele Yak nisipie Sand M6903

Mostre de piele Yak:

Gri
Brown M6904
Nisipiu
Fango M6905
Sand M6903
colțar din piele, extensibil cu spațiu de depozitare, model stânga/dreapta, partea din spate este tapițată cu material, material: piele Yak Sand M6903 - în stoc pregătit
pentru livrare, dimensiuni: lxhxA: 246x90x230cm, suprafață de dormit 123x183 cm, înălțimea x adâncimea șezutului: 46x61cm. Posibilitatea de a cumpăra individual
în 5 nuanțe de culoare a pielii Yak. Timpul de livrare 8-10 săptămâni.
Black M6900 White M6901

ARCURI

CANAPELE ȘI COLȚARE

bucurați-vă de luxul pielii naturale

REJAL
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bucurați-vă de luxul pielii naturale
nou

3.534,preț fotoliu

Piele naturală

4.948,-

4.408,-

preț canapea 3 locuri

preț canapea 2 locuri

1.349,preț taburet
Mostre piele naturală Pampas – pe comandă
ARCURI

BIANCO
M9013

WHITE
M9002

CREME
M9007

HELLGRAU
M9010

7.258,-

SCHWARZ
M9003

DUNKEL
BRAUN M9005

MELESIO

Set de canapele din piele 3+2+1 și taburet, partea din spate este tapițată cu material textil,
material: piele Pampas Rot M9004 - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): canapea 3
locuri - 210x96x92 cm, canapea 2 locuri - 166x96x92 cm, fotoliu - 112x96x92 cm și taburet 65x65x46 cm. Posibilitatea de comenzi individuale în 6 versiuni color pielea Pampas. Durată de
livrare 8-10 săptămâni.

ARCURI

Piele naturală

Mostre piele naturală:

model dreapta
piele/piele ecologică E040 caramel

2.415,-

VACO

preț fotoliu
alb 08

negru 01

Colțar confortabil din piele, extensibil, cu spațiu de depozitare și fotoliu, model reversibil (stânga/dreapta), material: piele ecologică E040 caramel (şezutul, spătarul și cotierele sunt
tapițate cu piele, corpul și partea din spate sunt din piele ecologică) - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni colțar (lxAxh): 245x170x90 cm, fotoliu (lxAxh): 115x92x90 cm,
suprafață de dormit (lxL): 125x200 cm, înălțime x adâncime șezut: 44x50 cm. Posibilitatea de comenzi individuale în 2 nuanțe de piele la prețul de 7.258,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni

ARCURI

6.899,Piele naturală

2.415,preț fotoliu

Mostre piele naturală:

alb 08

caramel E040

LAREDO
20

model dreapta: maro roșcat

negru 01

Colțar confortabil din piele, extensibil, cu spațiu de depozitare, model reversibil (stânga/dreapta), material: piele/piele ecologică maro roșcat (şezutul, spătarul și cotierele sunt tapițate
cu piele, corpul și partea din spate sunt din piele ecologică) - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni colțar (lxAxh): 220x158x88 cm, suprafață de dormit (lxL): 110x195 cm,
înălțime x adâncime șezut: 41x51 cm. Posibilitatea de comenzi individuale în 3 nuanțe de piele la prețul de 6.899,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni. Posibilitatea
de a cumpăra la comandă fotoliu de dimensiuni (lxAxh): 93x90x85.

bucurați-vă de luxul pielii naturale

CANAPELE ȘI COLȚARE

5.166,-

ARCURI

preț colțar

1.549,preț fotoliu

518,-

model stânga 2SK - RE - 3F
material textil Matrix 5 maro

preț taburet

Mostre material textil Matrix:

model stânga
material textil Matrix 17 gri

maro 5

gri 16

ocru 10

gri închis 19

verde 11

crem 2

Colțar tapițat extensibil cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, model reversibil (stânga/dreapta) (3F-RE-2SK sau 2SK-RE-3F), material: material textil Matrix 5 maro sau Matrix 17 gri - în stoc livrare imediată. Dimensiuni colțar (lxAxh): 267x217x86/114 cm, suprafață de dormit (lxL): 118x200 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x53 cm, dimensiuni fotoliu (lxAxh): 112x92x114 cm, dimensiuni
taburet (lxAxh): 58x58x41 cm. Posibilitatea de a comanda în 6 versiuni color materialul textil Matrix la prețul: colțar - 5.423,-, fotoliu - 1.628,-, taburet - 543,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

SANTIAGO

4.095,-

SANTIAGO COL AR MIC
model dreapta: 3F - OTM
piele ecologică albă/material textil Matrix 16 gri

Colțar tapițat extensibil cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile,
model reversibil (stânga/dreapta) (OTM-3F alebo 3F-OTM),
material: piele ecologică alb/material textil Matrix 16 gri în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 260x68x186/106 cm,
suprafață de dormit (lxL): 116x200 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x53 cm.

ARCURI

6.555,SANTIAGO
U MARE
Santiago U mare

Colțar tapițat extensibil cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile,
model reversibil (stânga/dreapta) (2SK-RE-3F-RE-2SK), material: piele
ecologică maro/material textil Matrix 5 maro - în stoc - livrare imediată.
Dimensiuni (lxAxh): 338x217/106/86 cm, suprafață de dormit
(lxL): 116x225 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x53 cm.

2SK-RE-3F-RE-2SK

piele ecologică maro/material
textil Matrix 5 maro

ARCURI

5.759,SANTIAGO U
Santiago U
model dreapta: OTM-3F-RE-2SK
piele ecologică negru/material textil Matrix 19 gri închis

Colțar tapițat extensibil cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, model
reversibil (stânga/dreapta) (OTM-3F-RE-2SK sau 2SK-RE-3F-OTM), material:
piele ecologică negru/material textil Matrix 19 gri închis - în stoc - livrare
imediată. Dimensiuni (lxhxA): 325x168/217x86/106 cm, suprafață de dormit
(lxL): 116x260 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x53 cm.

ARCURI

Toate tipurile de colțare pot fi comandate în 6 nuanțe din materialul textil Matrix și în 6 nuanțe din piele ecologică la prețul de:
Santiago colțar mic: 4.292,-, Santiago U: 6.041,-, Santiago U mare: 6.876,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

Mostre piele ecologică:

alb 1111

negru 1114

Mostre material textil Matrix:

maro 1113

CANAPELE ȘI COLȚARE

bej 1124

gri 1119

verde 1131

maro 5

gri 16

ocru 10

gri închis 19

verde 11

crem 2

21

4.746,-

model stânga
corp piele ecologică 120 alb + material textil Matrix 17 gri/20 roz pudră

Mostre material textil Matrix:

maro 4

crem 1

KASTOR

verde 11

Mostre piele ecologică:

negru 18 roz pudră 20

verde
mentol
22

gri deschis
15

roșu 160

gri 190

negru 125

maro 124

cappuccino 123

alb 120

Colțar tapițat extensibil, model reversibil (stânga/dreapta), material: piele ecologică 120 alb+material textil Matrix 17 gri/20 roz pudră - în stoc - livrare imediată.
Dimensiuni (lxhxA): 344x205/162x76 cm, suprafață de dormit (lxL): 135x285 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x48/63 cm. Posibilitatea de a
comanda în 7 nuanțe de piele ecologică şi materialul textil Matrix la prețul de: 5.030,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

bej 112

ARCURI

4.968,-

fotografie canapea extinsă

model stângapiele ecologică
negru/material textil Berlin 01 gri

model stânga
piele ecologică alb/material textil Berlin 01 gri

Mostre piele ecologică Soft:

Mostre material textil Berlin:

maro 04

bordo 70

DEGAN U

negru 02

bej 11

maro 03

negru 06

roșu 10

gri 29

negru 32

maro gri 35

cappuccino 34

alb 05

Colțar tapițat extensibil, inclusiv perne decorative, model reversibil (stânga/dreapta), material: piele ecologică alb/material textil Berlin 01 gri sau piele ecologică
negru/material textil Berlin 01 gri - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxhxA): 340x160/185x80 cm, suprafață de dormit (lxL): 126x285 cm, înălțime x adâncime șezut:
38x60 cm. Posibilitatea de a comanda în 6 nuanțe din materialul textil Berlin şi în 7 nuanțe de piele ecologică la prețul de: 5.263,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

bej 18

ARCURI

6.150,-

5.899,( 6 tetiere reglabile )

model stânga
material textil Memory 2 bej

model dreapta
şezut - material textil Vida/corp - material textil Falcone 17
ARCURI

suprafața de dormit

RESTA
22

Colțar tapițat extensibil în formă de U cu tetiere reglabile, model reversibil (stânga/dreapta), inclusiv 4 perne decorative, material: șezutul - material textil Memory 2 bej
sau material textil Vida 11, baza - material textil Falcone 17 - ambele modele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 367x203/227x86/103 cm,
suprafață de dormit (lxL): 130x293 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x52/72 cm.

CANAPELE ȘI COLȚARE

ARCURI

4.564,-

model dreapta
material textil Madagaskar 12 ciocolată

VADOR

Colțar tapițat extensibil cu spațiu de depozitare (perna decorativă nu este inclusă în preț), model reversibil (stânga/dreapta), material: material textil Madagaskar 12 ciocolată
- în stoc - livrare imediată, funcţie extindere automată. Dimensiuni (lxAxh): 269x212/91x82 cm, suprafață de dormit (lxL): 129x202 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x58 cm.

5.899,-

ARCURI BONELL

colţar mare în formă
de "U" dimensiune (lxAxh):

1.386,fotoliu

de 1 loc + cotiere (lxAxh)
100x85x97 cm

model S, material textil Matrix 17 gri

Mostre piele ecologică:

1310/14
bej

1310/10
alb

1.069,-

Mostre material textil Matrix:

1310/13
ciocolatiu

1310/25
negru

699,-

maro 4

crem 1

1.329,-

verde 11

IZA NEW
roz
pudră 20

negru 18

1.789,-

mentol
22

gri deschis
15

1.039,-

canapea extensibilă cu spaţiu de depozitare, model reversibil
(dreapta/stânga), dimensiuni (lxAxh): 333x216/172x97 cm,
suprafaţă de dormit: 118x227 cm, înălţime x adâncime şezut:
45x55 cm. Colţar mare în formă de U - material: material textil
Matrix 17 gri - în stoc - livrare imediată. Canapeaua poate fi
asamblată după dimensiunea dorită (componentele se vând
individual) în 7 nuanțe de culori a materialului textil Matrix
sau în 4 nuanțe a pielii ecologice, durată de livrare
8-10 săptămâni.

299,-

686,-

preţul
pentru 2 buc

1-loc
otoman

tapiţat (lxAxh)
cu spaţiu de depozitare 58x85x97 cm
(lxAxh) 62x172x97 cm

2-locuri cu spaţiu de depozitare
(lxAxh) 110x85x97 cm

3-locuri - extensibil

colţar

(lxAxh) 165x85x97 cm
suprafaţă de dormit: 120x165 cm

(lxAxh) 85x85x97 cm

taburet

cotieră S+D/1 pereche

cu spaţiu de depozitare
(lxAxh) 60x60x42 cm

(lxAxh) 21x85x55 cm

ARCURI

5.284,( 6 tetiere reglabile )

Mostre piele ecologică Madryt:

Mostre stofă Boss:

model dreapta
piele ecologică negru+Boss 15

maro 06

negru 13

gri 11

gri
Madryt 190

Colțar extensibil cu spațiu de depozitare, cu tetiere reglabile, model reversibil (stânga/dreapta), material: piele ecologică negru/material textil Boss 15 - în stoc - livrare imediată.
Dimensiuni (lxAxh): 335x201/170x87/10 cm, suprafață de dormit (lxL): 128x273 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x58 cm. Posibilitatea de a comanda în 4 nuanțe de
pielea ecologică în combinație cu 3 nuanțe de stofa Boss. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

CANAPELE ȘI COLȚARE

maro
Madryt 128

negru
Madryt 1100

alb
Madryt 120

VASTO
23

ARCURI

6.699,-

funcţia de reglare
a adâncimii şezutului

Mostre material textile Chester:
model stânga
material textil Chester 13 mentol

biluţe din
silicon

02
crem

04
maro

19
gri închis

10
pudră

16
gri deschis

colţar tapiţat foarte confortabil şi extensibil, cu spaţiu de depozitare, design modern cu funcţie de reglare a adâncimii şezutului, umplutură interioară din biluţe
de silicon, model reversibil (stânga/dreapta), material: material textil Chester 13 mentol în stoc - livrare imediată, dimensiuni colţar (lxAxh): 260x87/111x188 cm,
suprafaţă de dormit (lxL): 146x214 cm, înălţimea x adâncimea şezutului: 43x54/80 cm. Posibilitatea de a cumpăra în 5 nuanțe de culori a materialului textil Chester
la preţul de: 7.083,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

SATI

5.369,( 4 tetiere reglabile )

material textil Aria 03 maro/piele ecologică Soft 31 alb

nou

KAMELIA 2+2

Colțar modern tapițat extensibil, cu spațiu de depozitare şi 4 tetiere reglabile, model reversibil (stânga/dreapta), material: material textil Aria 03
maro/piele ecologică Soft 31 alb - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 264x264x80/97 cm, suprafață de dormit (lxL): 130x190 cm, înălțime x adâncime
șezut: 43x56 cm. Posibilitatea de comenzi individuale în 6 nuanțe din materialul textil Aria și în 4 nuanțe pielea ecologică Soft. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

ARCURI

Mostre material textil Aria:

Mostre piele ecologică Soft:

ARCURI

01 crem

15 maro

34 gri deschis

35 gri

01 crem

03 maro

09 roz pudră

11 mentol

13 gri deschis

17 gri

6.479,( 5 tetiere reglabile )

model stânga material
textil Aria 03 maro/piele ecologică Soft
31 alb

model stânga
material textil Aria 17 gri/piele ecologică 31 alb

KAMELIA U
24

Colțar modern tapițat extensibil, cu spațiu de depozitare, cu tetiere reglabile, model reversibil (stânga/dreapta),, material: material textil Aria 17 gri/piele ecologică
Soft 31 alb și material textil Aria 03 maro/piele ecologică Soft 31 alb - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 330x183/264x80/100 cm, suprafață de dormit
(lxL): 130x270 cm, înălțime x adâncime șezut: 43x56 cm. Posibilitatea de comenzi individuale în 6 nuanțe din materialul textil Aria și în 4 nuanțe pielea ecologică Soft.

CANAPELE ȘI COLȚARE

4.827,-

ARCURI

nou

model dreapta
material textil Primo 89 gri/Bonn 40 muştar/lemn stejar natural

Mostre lemn picioare și cadru:

Mostre material
textil Primo:

16
taupe

stejar natural

52
somon

stejar rustic

72
verde mentol

stejar maro

96
gri închis

stejar wenge

84
gri deschis

PANOS
Colțar modern tapițat extensibil cu spațiu de depozitare, în stil scandinav, cadru din lemn de calitate în finisaj stejar natural,
picioare din lemn/finisaj stejar natural, model reversibil (stânga/dreapta), material: material textil Primo 89 gri/Bonn 40
muștar - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni colțar (lxAxh): 315x212x80/92 cm, suprafață de dormit (lxL): 137x248 cm,
înălțime x adâncime șezut: 45x71/92 cm. Posibilitatea de a comanda în 5 nuanțe din materialul textil Primo în combinație cu 4
nuanțe de lemn pentru lemn picioare şi cadru la prețul de: 6.455,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

3.839,nou

model stânga
piele ecologică maro/material textil Boston
taupe gri maroniu

Colțar tapițat extensibil cu spațiu de depozitare, model reversibil (stânga/dreapta), material: piele ecologică maro/material textil Boston taupe gri maroniu - în stoc - livrare imediată.
Dimensiuni (lxAxh): 258x156x92 cm, suprafață de dormit (lxL): 123x212 cm, înălțime x adâncime șezut: 47x59 cm.

ARCURI

EASY

5.699,( 3 tetiere reglabile )

Mostre Malmo:

ciocolatiu 25

maro 23

crem 05

roz pudră 61

verde 41

mentol 72

gri închis 96

mov 63

ARCURI
model dreapta
material textil Malmo 90 gri deschis/72 mentol

colțar tapițat, extensibil cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, care oferă un suport confortabil pentru spate și cap, cusătură decorativă a șezutului, model reversibil stânga/dreapta,
material: material textil Malmo 90 gri deschis/72 mentol - în stoc - livrare imediată, dimensiuni: (lxAxh): 298x175x96/105 cm, suprafață de dormit: lxL: 125x220 cm, înălțimea x adâncimea
șezutului: 43 x 62 cm. Posibilitatea de a cumpăra în 8 modele de culori: a materialului textil Malmo la prețul de: 6.535,- . Durată de livrare 8-10 săptămâni.

CANAPELE ȘI COLȚARE

NATIK
25

calitate garantată
recomandăm

4.189,-

produs
slovac de
calitate

material textil microfibră crem 406/07+perne,
șezut maro 424/08

material textil microfibră negru 406/26+perne,
șezut gri 424/06

material textil turcoaz în stoc - livrare imediată.

ORLAN

Colțar tapițat reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare, variante: material textil microfibră turcoaz 363/03 + șezut și perne din stofă 434/03, material textil
microfibră negru 406/26+șezut și perne din stofă gri 424/06 sau material textil microfibră crem 406/07+șezut și perne din stofă maro 424/08 - toate modelele sunt în stoc livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 257x215x50/69, suprafață de dormit (lxL): 138x224 cm, înălțime x adâncime șezut: 38x50/77 cm.

ARCURI BONELL

Mostre piele ecologică:

negru 14

bej 01

alb 26

maro 18

Boss
maro 07

Boss
negru14

Mostre stofă Boss:

Boss
crem 01

Boss
bej 04

4.457,-

piele ecologică alb + material textil Boss
13 cenuşiu
colțar extensibil confortabil, tapițat, reversibil (stânga/dreapta), cu spațiu de depozitare, material: piele ecologică alb+ material textil Boss 13 cenuşiu - în stoc livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 321x189/202x85 cm, suprafață de dormit (lxL): 140x287 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x50/80 cm. Posibilitatea de
comenzi individuale în 4 nuanțe de piele pielea ecologică în combinație cu 4 nuanțe de stofa Boss la prețul de: 4.725,- . Durată de livrare 8-10 săptămâni.

JOY 2U

BURETE

model stânga
piele ecologică negru/Berlin 01 gri maroniu

4.745,( 3 tetiere reglabile )

Mostre material
textil Inari:
Inari 24
maro

Inari 100
negru

Inari 94
gri închis

Inari 22
bej

Mostre piele
ecologică:
1310/14
bej

1310/10
alb

model stânga
piele ecologică alb/Inari 94 gri închis

AKRON
26

1310/13
ciocolată

1310/25
negru

Colțar extensibil cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, cotiera cu funcția de pliere, model reversibil (stânga/dreapta), material: piele ecologică alb/material textil Inari 94
gri închis sau piele ecologică negru/material textil Berlin 01 - ambele modele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 278x212x104 cm, suprafață de dormit (lxL):
120x200 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x51 cm. Posibilitatea de a comanda în 4 nuanțe de pielea ecologică în combinație cu 4 nuanțe de material textil Inari
la prețul de: 4.979,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

ARCURI BONELL

CANAPELE ȘI COLȚARE

5.288,( 3 tetiere reglabile )

ARCURI

model dreapta
material textile Matrix 16 gri

LORD

Mostre material textil Matrix:

maro 5

negru 18

verde 11

crem 2

mentol 24

colțar tapițat extensibil cu tetiere reglabile, model reversibil (stânga/dreapta), material: material textil Matrix 16
gri în stoc - livrare imediată, dimensiuni: (lxAxh): 300x200x87/105 cm, suprafață de dormit: lxL: 126x212 cm,
înălțimea x adâncimea șezutului: 43x55 cm. Posibilitatea de a cumpăra în 6 nuanțe de culoare a materialului
textil Matrix la prețul de 5.523,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

roz pudră 20

nou

SPUMĂHR

ARCURI

3.999,( 3 tetiere reglabile )

Mostre material textil Avis:
01
gri deschis

27
muștar

15
bej

40
maro

23
gri închis

25
gri

37
29
taupe
gri maroniu verde mentol

material textil AVIS 29 verde mentol/perne 25 gri/picioare nuanţa fag
Colțar tapițat reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, include 2 perne decorative,
material: material textil AVIS 29 verde mentol/25 gri - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 224x183x86/104,
suprafață de dormit (lxL): 126x201 cm, înălțime x adâncime șezut: 46x57 cm. Posibilitatea de a comanda în 8 nuanțe din
materialul textil Avis, durată de livrare 8-10 săptămâni.

BELMONT

suport confortabil înalt pentru spate și cap până la 106 cm înălțime

nou

4.639,( 3 tetiere reglabile )

133 cm

model dreapta
material textil Kronos 1 miere/perne Kronos 4 petrol
Colțar extensibil tapițat cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, care asigură suport confortabil înalt până la 106 cm înălțime pentru spate
și cap, inclusiv perne decorative, model reversibil (stânga/dreapta), material: material textil Kronos 1 miere/Kronos 4 petrol - în stoc livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 298x183x88/106 cm, suprafață de dormit (lxL): 127x233 cm, înălțime x adâncime șezut: 46x59 cm.
Posibilitatea de a comanda în 7 nuanțe din materialul textil Kronos și în 2 nuanțe de material textil Paros. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

04
petrol

06
maro închis

CANAPELE ȘI COLȚARE

SPUMĂHR

spațiu mare de depozitare

GINIO

Mostre material textil Paros:

Mostre material textil Kronos:
29
roz

ARCURI

09
albastru
închis

19
smarald

34
gri închis

26
verde mentol

03
taupe
gri maroniu

05
gri deschis

27

ARCURI

model stânga
piele ecologică 26 alb+Malmo 95 gri închis

4.559,-

ATOSO

nou

Colțar elegant tapițat în formă de U, model reversibil
(stânga/dreapta), material: material textil Malmo 94 gri
maroniu, piele ecologică 26 alb + Malmo 95 gri închis sau
piele ecologică 14 negru + Malmo 95 gri închis - toate
modelele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh):
342x162/193x76 cm, înălțime x adâncime șezut: 39x63 cm.

model stânga
piele ecologică 14 negru+Malmo 95 gri închis

model stânga
Malmo 94 gri maroniu

model stânga, material textil Luna 8 maro

5.537,-

model stânga
material textil Luna 34 gri

( fotografie ilustrativă )

LIMONE U

Colțar tapițat extensibil cu spațiu de depozitare și cusătură decorativă șezut, model reversibil (stânga/dreapta), material: gri Luna 34 - în stoc - livrare imediată
sau maro Luna 8 – pe comandă cu durată de livrare 8-10 săptămâni, funcţie extindere automată. Dimensiuni (lxAxh): 338x200/178x87 cm, suprafață de dormit
(lxL): 134x300 cm, înălțime x adâncime șezut: 43x61 cm.

ARCURI

6.453,6 tetiere reglabile

Mostre savana:

verde 35

bej 01

gri 21

ciocolatiu 25

P

NEMORA
28

model stânga
savana 21/ savana 5
colţar extensibil cu 2 spaţii de depozitare (model reversibil stânga/dreapta) şi tetiere reglabile - inclusiv toate cotierele illustrate, material: savana
21 gri/savana 5 gri închis - în stoc- livrare imediată, dimensiuni: (lxAxh): 335x175/201x87/101 cm, suprafaţă de dormit: lxL: 273x128 cm,
înălţimea x adâncimea şezutului: 42x58 cm. Posibilitatea de a cumpăra şi în 4 nuanţe Savana la preţul de 6.644,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

ARCURI

CANAPELE ȘI COLȚARE

4.599,-

piele ecologică negru 14/material textil Malmo 92 gri

piele ecologică alb 26/material textil Malmo 90 gri
Colțar tapițat extensibil cu spațiu de depozitare, model reversibil (stânga/dreapta), material: piele ecologică alb 26/material textil Malmo 90 gri sau piele ecologică negru
14/material textil Malmo 92 gri - ambele modele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 350x188/188x88 cm, suprafață de dormit (lxL): 140x290 cm,
înălțime x adâncime șezut: 42x60 cm.

ARCURI

TRENDY

4.575,-

model stânga
stofă Hugo 05 maro

Mostre stofă Hugo:

AMELIA

ARCURI

bej

gri

negru

Colțar extensibil cu spațiu de depozitare, model reversibil (stânga/dreapta), material: stofă Hugo 05 maro - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 270x220x93 cm, suprafață
de dormit (lxL): 120x200 cm, înălțime x adâncime șezut: 51x53 cm. Posibilitatea de a comanda în 3 nuanțe de stofa Hugo la prețul de 4.853,- . Durată de livrare 8-10 săptămâni.

3.989,-

model stânga
piele ecologică maro 69 + șezutul Berlin 01 gri maroniu
Colțar tapițat extensibil cu tetiere reglabile, model reversibil (stânga/dreapta), material: baza piele ecologică maro 69 + șezutul Berlin 01 gri maroniu
- în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 295x170x88, suprafață de dormit (lxL): 136X240 cm, înălțime x adâncime șezut: 39x60/72 cm.

CANAPELE ȘI COLȚARE

KARMA

ARCURI

29

ARCURI

model dreapta
material textil Malmo 90 gri

2.999,ONTARIA
Colțar tapițat extensibil, în stil scandinav, cu buzunare pe partea laterală
pentru lucruri mărunte, model reversibil (stânga/dreapta), funcţie
extindere AUTOMATĂ, material: material textil Malmo 90 gri sau
material textil Fiesta 112 bej - ambele modele sunt în stoc - livrare
imediată. Dimensiuni (lxAxh): 220x91/150x70/85 cm, suprafață de
dormit (lxL): 138x182 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x60/116 cm.

3.744,-

nou

finisaj material textil Kronos 22
gri/picioare wenge

material textil Kronos 22 gri/picioare wenge

model dreapta
material textil Fiesta 112 bej

nou

1.939,fotoliu

material textil Kronos 19 smarald/picioare nuc

material textil Jasmin 28 maro/picioare wenge

MEDLIN
Colțar elegant tapițat reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare și picioare
moderne din lemn, material: material textil Kronos 50 verde mentol/picioare nuc, Kronos 22
gri/picioare wenge, Kronos 19 smarald/picioare nuc, Jasmin 28 maro/picioare wenge - toate
modelele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 236x151x88, suprafață de dormit
(lxL): 146x206 cm, înălțime x adâncime șezut: 46x59 cm. Fotoliul este disponibil în toate nuanțele
de culori, dimensiuni (LxAxH): 83x88x93 cm la prețul de 1.939,-.

ARCURI

material textil Kronos 50 verde mentol/picioare nuc la prețul

SPUMĂ HR

4.756,nou

ONTARIA U
Colțar tapițat extensibil, în stil scandinav, cu buzunare
pe partea laterală pentru lucruri mărunte, model
reversibil (stânga/dreapta), funcţie extindere
AUTOMATĂ, material: material textil Malmo 90 gri - în
stoc - livrare imediată . Dimensiuni (lxAxh):
296x150/196x70/85 cm, suprafață de dormit (lxL):
115x251 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x55cm.

30

model dreapta
Malmo 90 gri

ARCURI

CANAPELE ȘI COLȚARE

3.835,nou

ARCURI

Malmo 85 turcoaz

material textil Malmo 95 gri închis
Colțar tapițat reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare, material: material textil Malmo 95 gri închis sau Malmo 85 turcoaz
- ambele modele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 293x146/185x70/85, suprafață de dormit (lxL): 120x262 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x44 cm.

VINCENT U

2.489,ARCURI

nou

material textil Malmo 41 muștar

material textil Malmo 83 gri deschis

material textil Malmo 85 turcoaz

material textil Malmo 61 roz învechit

Colțar tapițat reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare, material: material textil Malmo 61 roz învechit, Malmo 41 muștar, Malmo 85 turcoaz sau Malmo 83 gri deschis - toate
modelele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 230x80/143x70/85, suprafață de dormit (lxL): 120x195 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x44/106 cm.

VINCENT

3.467,nou

model stânga
material textil Malmo new 23 maro/ Malmo new 08 maro deschis

model stânga
material textil Malmo new 83
gri deschis/Malmo new 72 mentol

ARCURI

SPUMĂ HR

model stânga
material textil Malmo new 90 gri/ Malmo new 61 roz pudră

Colțar elegant tapițat extensibil cu spațiu de depozitare şi picioare din lemn, inclusiv perne decorative, model reversibil (stânga/dreapta), material: material textil Malmo new 83
gri deschis/Malmo new 72 mentol, material textil Malmo new 23 maro/Malmo new 08 maro deschis sau material textil Malmo new 90 gri/Malmo new 61 roz pudră - toate
modelele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 238x146x94, suprafață de dormit (lxL): 145x206 cm, înălțime x adâncime șezut: 46x60 cm.

CANAPELE ȘI COLȚARE

HAKAN
31

Pret,
atractiv

material textil Fiesta negru
+Montana 95 gri

3.999,-

3.569,-

prețul modelului în material textil
Fiesta negru +Montana 95 gri

preț pentru modelele
baza piele ecologică 14 negru +
stofă Berlin 02 negru
şi baza piele ecologică 26 alb +
stofă Berlin 01 gri

baza piele ecologică 14 negru +
stofă Berlin 02 negru

baza piele ecologică 26 alb +
stofă Berlin 01 gri
Mostre stofă Berlin:

gri maroniu
Berlin 01

STILO

negru
Berlin 02

Mostre piele ecologică:

bej
Berlin 11

maro
Berlin 24

gri
Muna 8

alb 26

bej 01

maro 18

Colțar tapițat reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare, material: baza piele ecologică 26 alb + stofă Berlin 01 gri, baza material textil Fiesta negru +
Montana 95 gri sau baza piele ecologică 14 negru + stofă Berlin 02 negru - toate modelele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 320x218/158x85, suprafață
de dormit (lxL): 130x295 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x70 cm. Posibilitatea de a comanda în 4 nuanțe de piele ecologică în combinație cu 5 nuanțe de stofa
Berlin la prețul de 4.179,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

4.946,-

negru 14

ARCURI

super ofertă

FRANFURT NEW
colțar tapițat confortabil, universal ( model
stânga/dreapta ), extensibil cu spațiu de
depozitare, material: piele ecologică albă
+ material textil Savana 05 gri, piele ecologică
maro + Savana 25 material textil maro sau
material textil Portland 23 maro -în stoc
pregătit pentru livrare. Dimensiuni (lxhxA):
372x85x169/208 cm, suprafață de dormit
320x123 cm, înălțimea x adâncimea șezutului:
41x51/78 cm.

piele ecologică albă + material textil Savana 05 gri

material textil portland 23 maro

32

piele ecologică maro + Savana 25 material textil maro

ARCURI

CANAPELE ȘI COLȚARE

3.465,piele ecologică 128 maro/material textil Berlin 01 gri maroniu

ARCURI

piele ecologică 195 gri/ material textil Savana 21 gri

TRAMP

Colțar reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare, material: piele ecologică
negru 1100/material textil Berlin 02 negru, piele ecologică maro 128/material textil Berlin 01 piele ecologică 1100 negru/ material textil Berlin 02 negru
gri maroniu sau piele ecologică gri 195/material textil Savana 21 gri - în stoc - livrare imediată.
Dimensiuni (lxAxh): 257x180x83 cm, suprafață de dormit (lxL): 149x206 cm, înălțime x adâncime șezut: 39x65/90 cm.

3.174,-

DALAS U
Colțar tapițat reversibil (stânga/dreapta),
extensibil în formă de U cu spațiu
de depozitare, material: material textil GRAY gri
- în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 305x145/145x77 cm,
suprafață de dormit (lxL): 122x242 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x55 cm.

BURETE

Mostre material textil Savana:

verde 35

gri 21

3.639,-

negru 14

ciocolată 26
ARCURI

model dreapta
piele ecologică negru - alb/cusătură albă
bej

PETER NEW

Mostre piele ecologică:

alb

maro

negru

model stânga
piele ecologică negru/material textil Savana 05 gri/cusătură neagră

model stânga
piele ecologică alb/material textil Savana 05 gri/cusătură albă

Colțar extensibil cu spațiu de depozitare, model reversibil (stânga/dreapta), material: piele ecologică alb-negru/cusătură albă, piele ecologică negru/material textil Savana 05 gri/cusătură neagră sau piele ecologică
alb/material textil Savana 05 gri/cusătură albă - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni colțar (lxAxh): 278x216x72 cm, suprafață de dormit (lxL): 135x210 cm, înălțime x adâncime șezut: 43x63 cm. Posibilitatea de a comanda
și în varianta unei singuri culori sau în combinație de culori la alegere din 4 nuanțe de piele ecologică sau materialul textil Savana, cu opțiunea cusăturii alb, negru sau maro. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

CANAPELE ȘI COLȚARE

33

3.495,-

BURETE

Mostre piele ecologică:

piele ecologică 04 piele ecologică 67 piele ecologică 68
maro deschis
maro închis
negru

Mostre stofă Berlin:

Berlin 70
bordo

Berlin 01
maro deschis

Berlin 03
maro

Berlin 11
bej

piele ecologică alb + Nemo 16 gri
piele ecologică negru + Nemo 16 gri

ESTEVAN
fotografie ilustrativă canapea extinsă

Canapea tapițată reversibilă (stânga/dreapta), extensibilă cu spațiu de depozitare, în formă de U, material: piele ecologică negru + Nemo 16 gri, piele ecologică alb +
Nemo 16 gri- ambele modele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 345x160/160x90cm, suprafață de dormit (lxL): 130x295 cm, înălțime x adâncime
șezut: 39x40/70 cm. Posibilitatea de comenzi individuale în 4 nuanțe de piele ecologică în combinație cu 4 versiuni color stofa Berlin la prețul de 3.705,-. Durată
de livrare 8-10 săptămâni.

Mostre piele ecologică:

3.869,-

8 gri

14 negru

18 maro

26 alb

ARCURI

Mostre material textil
Portland:

EMILY COL AR MIC

model dreapta
piele ecologică negru/ material textil Portland 91 gri

Colțar tapițat extensibil cu spațiu de depozitare,
model reversibil (stânga/dreapta), material: piele
ecologică negru/material textil Portland 91 gri
- în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh):
280x174x83 cm, suprafață de dormit (lxL):
130x210 cm, înălțime x adâncime șezut: 43x63 cm.
Posibilitatea de a comanda în 4 nuanțe de piele
ecologică și în 7 nuanțe de material textil
Portland la prețul de 4.441,- . Durată de livrare 8-10 săptămâni.

roz pudră 79

maro 25

gri 90

verde lime 35

bej 22

negru 100

verde
mentol 31

ARCURI BONELL

model dreapta
material textil Aria 05 maro

3.297,Mostre material textil Berlin:

model dreapta
piele ecologică alb/Berlin 01 gri

gri 01

negru 02

bej 11

maro 24

14 negru

18 maro

26 alb

Mostre piele ecologică:

MINERVA

Colțar tapițat extensibil cu spațiu de depozitare, model reversibil (stânga/dreapta), material: piele ecologică alb/Berlin 01 gri sau material textil
Aria 05 maro - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 260x175x75 cm, suprafață de dormit (lxL): 135x195 cm, înălțime x adâncime
șezut: 43x65 cm. Posibilitatea de a comanda în 4 nuanțe de piele ecologică și în 4 nuanțe de materialul textil Berlin la prețul de 3.528,Durată de livrare 8-10 săptămâni.

34

8 gri

CANAPELE ȘI COLȚARE

ARCURI

material textil Soro 95 gri

4.233,( 3 tetiere reglabile )

posibilitate reglare
tetiere
material textil Inari 24 maro/22 bej

CHRIS

material textil Inari 94 gri închis/91 gri deschis

Mostre material textil Inari:

27 maro închis

23 maro deschis

100 negru

Colțar tapițat reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu
de depozitare și tetiere reglabile, material: material textil Inari 94
gri închis/91 gri deschis, material textil Soro 95 gri sau material
textil Inari maro 24/bej 22 - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni
(lxAxh): 250x175x97 cm, suprafață de dormit (lxL): 130x202 cm,
înălțime x adâncime șezut: 40x65 cm. Posibilitatea de a comanda
în 4 versiuni color materialul textil Inari la prețul
de 4.445,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

22 bej

3.935,ARCURI BONELL

POLO
model dreapta
piele ecologică alb/stofă Inari 94 gri închis

Mostre piele ecologică:

Mostre material textil Inari:

24 maro

100 negru

Colțar extensibil cu spațiu de depozitare, model
reversibil (stânga/dreapta), material: piele ecologică
alb/stofă Inari 94 gri închis - în stoc - livrare imediată.
Dimensiuni (lxAxh): 255x168x88 cm, suprafață de dormit
(lxL): 125x200 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x57 cm,
șezut de calitate din arcuri tip Bonell. Posibilitatea
de a comanda taburet cu spațiu de depozitare, de
dimensiuni (lxAxh): 60x60x44 cm la prețul de: 479,-.
Posibilitatea de a comanda în 3 nuanțe de piele
ecologică în combinație cu 3 nuanțe de stofa
Inari la prețul de: colțar 4.129,-, taburet 499,-.
Durată de livrare 8-10 săptămâni.

22 bej

1310/13
ciocolată

1310/25
negru

1310/14
bej

3.599,-

ARCURI BONELL

canapea potrivită
pentru dormit zilnic

LATE

model stânga, piele ecologică negru/material textil Portland 91 gri

Mostre piele ecologică:

alb 1

bej 2

Mostre material textil Portland:

came 3

CANAPELE ȘI COLȚARE

negru 5

violet 65

gri 90

verde lime 35

bej 22

negru 100

verde
mentol 31

Colțar extensibil cu 2 spații de depozitare, model
reversibil (stânga/dreapta), material: piele ecologică
negru/material textil Portland 91 gri - în stoc - livrare
imediată. Șezut de calitate din arcuri tip Bonell,
funcţie extindere automată, dimensiuni (lxAxh):
250x140x95 cm, suprafață de dormit (lxL): 140x200 cm,
înălțime x adâncime șezut: 40x63 cm. Posibilitatea de a
comanda în 4 nuanțe de pielea ecologică și în 7
nuanțe de material textil Portland la prețul de 3.833,-.
Durată de livrare 8-10 săptămâni.

roz
pudră 79

35

AMEDIA
ARCURI BONELL

Norn 65 muștar

3.949,3R + 1 + 1
preț redus
pentru set

2.176,3R locuri

933,fotoliu

Shaggy 8 ciocolată

AMEDIA
Canapea tapițată extensibilă cu 3 locuri, cu spațiu
de depozitare și fotoliu în stil modern scandinav,
material: material textil + lemn natural, variantel:
Norn 65 muștar, Norn 07 gri sau Shaggy 8 ciocolată
- toate modelele sunt în stoc - livrare imediată.
Dimensiuni canapea (lxAxh): 210x94x92 cm,
suprafață de dormit (lxL): 124x180 cm, dimensiuni
fotoliu (lxAxh): 88x95x90 cm, înălțime x adâncime
șezut: 45x62 cm.

Norn 07 gri

FONDI

3.135,-

3 LOCURI + 2 LOCURI
Material: material textil + crom, finisaj: material
textil gri sau material textil bej - ambele modele
sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni
canapea (lxAxh): 3 locuri: 189x86x87 cm, 2 locuri:
149x86x87 cm, înălțime șezut: 47 cm și adâncime
șezut: 55 cm.

BURETE

set 3+2

3 locuri

gri
bej

2 locuri

36
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1.999,-

899,-

3R locuri

ARCURI

1.999,-

899,-

3R locuri

fotoliu

fotoliu

Berlin 03 + Savana 25

977,-

2.196,3R-sed

fotoliu

529,taburet

Savana 25 + perne model Rose 14
baza stofă Berlin 10 + șezut Savana 21 gri

Mostre material textil Berlin:

gri 10

maro 03

negru 02

bej 11

Mostre stofă Savana:

4

21

gri deschis

maro închis

5

gri închis

16

maro

25

bej închis

17

nisipiu

31

verde deschis

34

verde gri

72

verde mentol

84

gri luminos

61

roz învechit

69

violet

MILO
Canapea 3 locuri și fotoliu. Material și culoare: baza stofă Berlin 3
+ șezut Savana 25 maro, baza stofă Berlin 10 + șezut Savana gri 21
sau Savana 25 + perne model Rose 14 - în stoc - livrare imediată.
Dimensiuni (lxAxh): 3 locuri: 221x91x90, suprafață de dormit
(lxL): 122x190 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x60 cm, fotoliu:
79x78x85. Posibilitatea de comenzi individuale în 4 nuanțe de
stofa Berlin și în 12 nuanțe de textil Savana.
Durată de livrare 8-10 săptămâni.

LAGONA
Canapea tapițată 3 locuri, cu posibilitatea de extindere și fotoliu, material: Savana 05
+ Savana 21 – gri - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 3 locuri: 212x92x86 cm,
fotoliu: 78x92x68 cm, suprafață de dormit (lxL): 115x185 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x51 cm.

ARCURI

1.776,3R locuri

1.199,fotoliu

Mostre stofă Boss:

HUGOR
Canapea extensibilă 3 locuri cu spațiu de depozitare + 2 fotolii, material: material textil
Boss 8 ciocolată/Boss 4 maro deschis - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh):
3 locuri: 214x86x90 cm, suprafață de dormit (lxL): 115x186 cm, înălțime x adâncime
șezut: 41x51 cm, fotoliu: 78x86x90 cm. Posibilitatea de a comanda în 4 nuanțe de
stofa Berlin în combinația de culori aleasă de dumneavoastră. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

material textil Boss 8 ciocolată/maro deschis Boss 4

CANAPELE ȘI COLȚARE

3.327,-

gri maroniu 04

maro 06

negru 13

gri 11

3R+1+1

ARCURI

37

3.999,-

ARCURI

model dreapta
material textil Cablo 10 verde mentol

novinka
model dreapta
material textil Soro 90 gri

model dreapta
material textil Soro 40 muștar

LENA

Colțar tapițat extensibil cu spațiu de depozitare, model reversibil (stânga/dreapta), material: material textil Soro 40 muștar, material textil Soro 90 gri sau material textil Cablo
10 verde mentol - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 234x168x75/85 cm, suprafață de dormit (lxL): 125x205 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x57/77 cm.

piele ecologică Soft alb/material textil Cover 15 taupe gri maroniu

3.356,FELIMA
Colțar reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de
depozitare, material: piele ecologică Soft alb/material textil Cover
15 taupe gri maroniu sau piele ecologică Soft alb/material textil
Cover 61 roz - ambele modele sunt în stoc - livrare imediată.
Dimensiuni (lxAxh): 285x186x75/91 cm, suprafață de dormit (lxL):
138x230 cm, înălțime x adâncime șezut: 45x63/86 cm.
Posibilitatea de a comanda în 8 nuanțe din materialul textil
Cover în combinație cu 4 nuanțe de piele ecologică Soft. Durată
de livrare 8-10 săptămâni.

nou

COVER 02
crem

ARCURI

piele ecologică Soft alb/material textil Cover 61 roz

Mostre material textil Cover:
COVER 52
COVER 83
gri maroniu maro deschis

Mostre piele ecologică soft:

COVER 29
maro

COVER 70
verde mentol

COVER 87
gri deschis

COVER 92
gri

COVER 24
gri închis

8

gri

14

negru

18

maro

26

alb

3.639,-

Mostre material textil Portland:

violeta 65

gri închis 95 verde lime 35

bej 22

negru 100

Mostre piele ecologică soft:
8

14

18

26

gri

negru

maro

alb

ELIMER
38

nou

ARCURI

model dreapta
pielea ecologică Soft negru/material textil Portland 91 gri

Colțar extensibil cu spațiu de depozitare, model reversibil (stânga/dreapta), material: piele ecologică Soft negru/material textil Portland 90 gri - în stoc - livrare imediată.
Dimensiuni (lxAxh): 300x207x90/73 cm, suprafață de dormit (lxL): 140x195 cm, înălțime x adâncime șezut: 43x63/98 cm. Posibilitatea de a comanda în 5 nuanțe de
material textil Portland în combinație cu 4 nuanțe de piele ecologică Soft. Durata de livrare pentru comenzile individuale este 8-10 săptămâni.

CANAPELE ȘI COLȚARE

pentru canapeaua Columbus sunt disponibile fotoliile Rufino
în toate versiunile color pe care le găsiți la pagina 74.

RUFINO
Fotoliu modern și taburet,
dimensiuni fotoliu (lxAxh): 85x90x105 cm
înălțime x adâncime șezut: 45x58 cm,
taburet (lxAxh): 50x50x45 cm.

Kronos 9 albastru+nuc

1.214,-

Kronos 35 bej auriu+nuc

2.427,-

preț fotoliu

Kronos 29 roz+nuc

ARCURI

Paros 5 gri deschis+nuc

nou

COLUMBUS

Kronos 19 verde+nuc

Canapea modernă extensibilă cu spațiu de depozitare, picioare din lemn în finisaj nuc, material: material
textil Kronos 35 bej auriu, Kronos 29 roz, Kronos 19 verde, Kronos 9 albastru sau material textil Paros 5 gri
deschis - toate modelele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 215x90x108 cm, suprafață de
dormit (lxL): 126x190 cm, înălțime x adâncime șezut: 47x62 cm.

299,Kronos 35 bej auriu+nuc

preț taburet

4.599,3R+1+1
preț pentru set

material textil Cablo gri

ARCURI

Mostre stofă Flora:

ciocolată

auriu

material textil Flora bej

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare în varianta 3R+1+1, material: material textil Flora bej 2280/01 + 2281/01, lemn:
nuc închis sau material textil Cablo 14 gri, lemn: wenge - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 3 locuri: 225x95x95cm,
suprafață de dormit (lxL): 125x185 cm, înălțime x adâncime șezut: 42,5x53 cm, fotoliu (lxAxh): 88x90x95 cm. Posibilitatea de
a comanda în 2 nuanțe din materialul textil Flora la prețul de 4.890,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

METY

Mostre piele ecologică:

BURETE

gri

maro

negru

alb

roșu

verde

1.342,3 locuri

960,2 locuri

793,fotoliu

piele ecologică bej
Set canapele moderne tapițate 3 locuri, 2 locuri și fotoliu, finisaj: piele ecologică bej - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 3 locuri: 205x78x63 cm,
2 locuri: 140x63x78 cm, fotoliu: 89x78x63 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x55 cm. Posibilitatea de a comanda în cele 6 nuanțe afișate la prețul
de: fotoliu: 843,-, canapea 2 locuri: 1.020,-, canapea 3 locuri: 1.422,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

CANAPELE ȘI COLȚARE

piele ecologică negru

HOMKER
39

Recomandarea
noastră!

modele de
culori noi

de la 2.939,piele ecologică 1100 negru/material textil
Nevada 10 negru

Mostre piele ecologică:

material textil Savana 03 maro

gri

negru

maro

alb

Mostre material textil Berlin:

TONIKS
piele ecologică alb/
Berlin 01 gri

ARCURI

Colțar tapițat reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare, material: piele ecologică alb/Berlin
01 gri la prețul de: 3.345,- ; material textil Savana 03 maro la prețul de: 3.345,- sau piele ecologică 1100
negru/material textil Nevada 10 negru 2.939,- , toate modelele - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh):
300x215x73 cm, suprafață de dormit (lxL): 150x240 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x65/85 cm. Posibilitatea
de comenzi individuale în 4 nuanțe de piele ecologică în combinație cu 4 nuanțe de material textil
Berlin la prețul de 3.716,- . Durată de livrare 8-10 săptămâni.

negru 02

bej 11

gri 01

maro 03

3.699,-

ARCURI

nou

model dreapta, piele ecologică 14 negru+Malmo 90 gri deschis

model dreapta
piele ecologică 26 alb/material
textil Malmo 90 gri deschis

LEMON

(fotografie ilustrativă)

Colțar modern tapițat reversibil (stânga/dreapta), material: piele ecologică 26 alb + material textil Malmo 90 gri deschis sau piele ecologică 14 negru + material textil Malmo 90 gri
deschis - ambele modele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 250x91/195x77 cm, suprafață de dormit (lxL): 132x195 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x47 cm.

3.532,-

2.977,-

stofă Berlin bronz/piele ecologică maro

reducere

-15%

material textil Inari 91 gri/piele ecologică gri

material textil Inari 96 gri închis/piele ecologică negru

BONA
40

Colțar reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare, finisaj: stofă Berlin bronz/piele ecologică maro, material textil Inari 96 gri închis/piele
ecologică gri sau material textil Inari 91 gri/piele ecologică gri. Toate modelele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 247x154x85 cm, suprafață
de dormit (lxL): 135x205 cm, înălțime x adâncime șezut: 43x52/75 cm.

ARCURI BONELL

CANAPELE ȘI COLȚARE

3.679,-

ARCURI BONELL

model dreapta
Nemo negru + piele ecologică
Soft alb

model dreapta
Nemo 16 gri + piele ecologică Soft alb
model dreapta
Nemo 16 gri + piele ecologică
Soft cappuccino
Colțar tapițat reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare, în 3 versiuni color, material: material textil Nemo
negru + piele ecologică Soft alb, material textil Nemo 16 gri + piele ecologică Soft cappuccino sau material textil Nemo 16 gri + piele
ecologică Soft alb - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 280x155x90 cm, suprafață de dormit (lxL): 133x230 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x42/73cm.

nou

PUNTOS

2.799,-

model stânga
piele ecologică Soft alb + material textil
Berlin 01 gri maroniu

NEMO 2 NEW

Colțar tapițat reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare, material: piele ecologică Soft alb/material textil Berlin 01 gri maroniu
- în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 246x142x98/84 cm, suprafață de dormit (lxL): 110x205 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x53 cm.

ARCURI

ARCURI

3.276,Mostre stofă Boss:

negru 14

bej 02

bordo 09

model dreapta
stofă Boss 12 cenușiu

model stânga
stofă Boss 07 maro
Colțar extensibil cu spațiu de depozitare, model reversibil (stânga/dreapta), material: stofă Boss 12 cenușiu sau stofă Boss 07 maro - ambele modele
sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 248x170x73 cm, suprafață de dormit (lxL): 125x195 cm, înălțime x adâncime șezut: 39x56 cm.
Posibilitatea de a comanda în 3 nuanțe de stofa Boss la prețul de 3.473,- . Durată de livrare 8-10 săptămâni.
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COLLI
41

4.579,Mostre material textil Etna:

maro
Etna 23

turcoaz închis
Etna 85

verde
Etna 35

model dreapta
material textil Etna 95 gri

negru
Etna 100
Colțar extensibil, cu spațiu de depozitare și decor din lemn în finisaj wenge pe cotieră și raft pentru depozitare încorporat în cotieră pe lateral, model
reversibil (stânga/dreapta), material: material textil Etna 95 gri - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 310x160x85 cm, suprafață de dormit (lxL):
125x290 cm, înălțime x adâncime șezut: 44x56 cm. Posibilitatea de a comanda în 4 nuanțe de material textil Etna. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

MARKOS

ARCURI BONELL

Toate tetierele au funcția de pliere

3.875,( 3 tetiere reglabile )
Posibilitatea de comenzi individuale
în 5 versiuni color stofa Nemo/cusătură
deschisă sau închisă. Durată de
livrare 8-10 săptămâni.

( fotografie ilustrativă )

Colțar mic
model stânga, Nemo 15 gri
înălțime x adâncime
șezut: 42x58 cm
( fotografie ilustrativă )

KAZARA col ar mic

Colțar extensibil cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile,
model reversibil (stânga/dreapta), material: material textil Nemo 15 gri +
cusătură de culoare deschisă - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni
(lxAxh): 265x175x100/85 cm, suprafață de dormit (lxL): 125x215 cm.

Preț excelent! Model cu două spații de depozitare

ARCURI

taburet mic

taburet mare

înălțime până la 100 cm

5.199,alb
Madryt 120

maro deschis
Nemo 3

negru
Madryt 1100

maro închis
Nemo 5

maro
Madryt 128

gri
Madryt 190

Mostre stofă Nemo:

Mostre piele ecologică:

În formă de U
( 6 tetiere reglabile )

verde
Nemo 8

albastru
deschis
Nemo 9

În formă de U
model stânga
Nemo 15 gri

KAZARA SYSTEM U

Colțar extensibil cu 2 spații de depozitare și 6 tetiere reglabile, model reversibil (stânga/dreapta), material: stofă gri Nemo 15 + cusătură de culoare deschisă - în stoc - livrare imediată. Posibilitatea de comenzi
individuale în 4 nuanțe de stofa Nemo cu cusătură de culoare deschisă sau închisă. Durată de livrare 8-10 săptămâni. Dimensiuni (lxAxh): 335x205/175x100/85 cm, suprafață de dormit (lxL): 125x270 cm,
înălțime x adâncime șezut: 42x58 cm. Posibilitatea de a comanda fotoliu de dimensiuni (lxAxh): 102x98x100/85 cm la prețul de 1.449,-, taburet mic cu dimensiuni (lxAxh): 43x43x41 cm la prețul de 333,-,
taburet mare cu dimensiuni (lxAxh): 80x57x41 cm la prețul de 449,-. Posibilitatea de comenzi individuale din piele ecologică (baza) în combinație cu stofă Nemo (șezut) la prețurile: colțar mic: 4.032,-, colțar în
formă de U: 5.362,- și fotoliu în combinație cu piele ecologică 1.566,-.
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2.999,TIGER U

BURETE

Colțar tapițat extensibil în formă de U cu spațiu
de depozitare, model reversibil (stânga/dreapta),
material: piele ecologică alb/material textil
Savana 05 sau material textil Malmo 23 maro ambele modele sunt în stoc - livrare imediată.
Dimensiuni (lxAxh): 308x140/140x85 cm,
suprafață de dormit (lxL): 118x260 cm,
înălțime x adâncime șezut: 40x50/77 cm.

piele ecologică alb/ Savana 05
material textil Malmo 23 maro

2.339,-

BURETE

Mostre material textil Matrix:

roz pudră 20 mentol 20

maro 4

crem 1

gri deschis
15

verde 11

negru 18

model stânga
material textil Matrix 05 maro/02 bej
colțar extensibil cu spațiu de depozitare, model reversibil (stânga/dreapta), material: material textil Matrix 05 maro/02 bej - în stoc - livrare imediată, dimensiuni (lxAxh):
235x87x160 cm, suprafață de dormit: lxL: 135x205 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x55 cm. Posibilitatea de a cumpăra în 7 nuanțe de material textil Matrix
la preţul de: 2.524,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

BASTILA

3.473,-

ARCURI

stofă Berlin 03 maro+piele ecologică 26 alb

PEDRO

model stânga
stofă Berlin 01 gri + piele ecologică 26 alb

CANAPELE ȘI COLȚARE

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, model
reversibil (stânga/dreapta), material: stofă Berlin 01
gri + piele ecologică 26 alb sau stofă Berlin 03 maro
+ piele ecologică 26 alb - ambele modele sunt în stoc
- livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 254x155x78 cm,
suprafață de dormit (lxL): 125x195 cm,
înălțime x adâncime șezut: 40x75 cm.
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2.448,-

ARCURI BONELL

ESTERA
Canapea modernă extensibilă, tapițată, reversibilă
(stânga/dreapta), material: material textil Enjoy 23/ 21 gri
- în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 230x140x89 cm,
suprafață de dormit (lxL): 126x200 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x60 cm.

material textil Enjoy 23/ 21 gri

furnizor nou
calitate mai bună

model dreapta

2.986,preț colțar + taburet

PETRANA NEW

taburet

piele ecologică alb + stofă Berlin 01 bej

model dreapta
piele ecologică maro + stofă Berlin 03 maro

Colțar tapițat + taburet, model reversibil (stânga/dreapta), material: piele ecologică alb + stofă Berlin 01 bej sau piele ecologică maro + stofă Berlin 03 maro.
Ambele modele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): colțar: 207x198x92 cm, taburet: 100x96x41 cm, suprafață de dormit (lxL): 181x175 cm,
înălțime x adâncime șezut: 41x65/81 cm.

2.856,-

ARCURI

nou

model stânga
material textil Look 7
gri maroniu

NIKOS
Colțar extensibil cu spațiu de depozitare, model reversibil (stânga/dreapta). Pe
ambele părți laterale sunt buzunare practice în care puteți depozita tot ce aveți
nevoie. Material: material textil Malmo 90 gri sau material textil Look 7 gri
maroniu - ambele modele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh):
235x78/145x68/80 cm, suprafață de dormit (lxL): 120x196 cm, înălțime x
adâncime șezut: 40x49/112 cm.

ARCURI

model stânga
material textil Malmo 90 gri

3.482,-

3.243,-

BURETE

material textil Alova gri + piele ecologică alb

lmaterial textil Alova maro + piele ecologică maro

44

MAGNA

Colțar reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare, material: material textil Alova gri + piele ecologică alb sau
material textil Alova maro + piele ecologică maro - ambele modele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 248x166x81,
suprafață de dormit (lxL): 120x197 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x56/75 cm.

CANAPELE ȘI COLȚARE

2.778,-

BURETE

piele ecologică EKO 18 maro /stofă Inari 23 maro deschis

stofă Inari 100 negru/Inari 90 gri deschis

LUNETA

Colțar reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare, material: stofă Inari negru/stofă Inari gri deschis sau piele ecologică maro/stofă Inari maro deschis.
Ambele modele sunt în stoc - livrare imediată, dimensiuni (lxAxh): 232x180x75/92 cm, suprafață de dormit (lxL): 125x200 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x52/76 cm.

2.734,-

BURETE

piele ecologică alb + stofă gri

piele ecologică maro + stofă maro

produs
slovac
de calitate

piele ecologică negru + stofă gri

calitate garantată
recomandăm
Colțar tapițat reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare, material: piele ecologică maro 329/08 + stofă maro 434/08, piele ecologică alb 329/17
+ stofă gri 424/06, piele ecologică negru 329/06 + stofă gri 424/06. Toate modelele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 244x174x70/81 cm,
suprafață de dormit (lxL): 131x211 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x48/73 cm.

Stofă Savana:

2.999,-

ARCURI

Antara Dune bej 3009 + perne maro Grizzly 3011

Material textil Antara:

17

31

2151
marron

4

21

2070
choco

16

5

2003
oak

34

25

2004
mika

61

69

72

84

Colțar tapițat reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare, material: material textil Antara Dune bej 3009 + perne maro Grizzly 3011 - în stoc livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 232x158/75x86 cm, suprafață de dormit (lxL): 140x200 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x51/74 cm. Posibilitatea de a comanda
în 12 nuanțe din materialul textil Antara la prețul de 2.999,- și în 12 nuanțe de stofa de calitate Savana la prețul de 3.269,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.
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VIPER
2015
black

2029
bordo

2038
n.elefant

1011
red

2012
silver
2150
pistazie mc

2062
orange

2020
beige

MAMBA
45

BURETE

2.999,-

material textil Malmo 95 gri

LUTON

Colțar tapițat reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare, include 2 perne decorative, material: material textil Malmo 95 gri - în stoc livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 220x142x88 cm, suprafață de dormit (lxL): 120x198 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x55 cm.

BURETE

2.354,-

material textil GREY gri

DALAS
ARCURI

Colțar tapițat reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare, material: material textil GRAY gri - în stoc - livrare imediată.
Dimensiuni (lxAxh): 242x145x77 cm, suprafață de dormit (lxL): 122x196 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x55 cm.

2.629,preț pentru set colțar + taburet

model stânga
Alova bej + material textil Berlin 01 gri

IDA NEW

Colțar tapițat + taburet, reversibil (stânga/dreapta), material: material textil Alova bej + stofă Berlin 01 gri sau
Alova maro + stofă Berlin 03 maro - ambele modele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 209x156x64/82 cm,
taburet 100x60x40 cm, suprafață de dormit (lxL): 148x188 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x61/84 cm.

1.999,-

nou
la preț excelent

model dreapta
Alova maro + material textil Berlin 03 maro

BURETE

material textil Inari 25 maro
închis/material textil Inari 23 maro deschis

material textil Inari 94 gri/material textil Inari 91 gri deschis

material textil Inari 25 maro
închis/material textil Inari 23 maro deschis
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TARIK

Colțar reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare, material: material textil Inari 25 maro închis/material textil Inari 23
maro deschis sau material textil Inari 94 gri/material textil Inari 91 gri deschis - ambele modele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni
(lxAxh): 235x128x76/96cm, suprafață de dormit (lxL): 126x203 cm, înălțime x adâncime șezut: 39x57/77 cm.

CANAPELE ȘI COLȚARE

reducere

-27%

2.765,-

1.999,-

cena v látke Malmo 16 capuccino
ekokoža biela/látka Berlin 02

material textil Malmo 16 cappuccino
BURETE

piele ecologică alb/material textil Berlin 02
Colțar reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare, material: piele ecologică alb/material textil Berlin 02 sau material textil Malmo 16 cappuccino
- ambele modele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 230x144x70/80 cm, suprafață de dormit (lxL): 118x198 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x51 cm.

TOBIAS
nou

1.998,ARCURI BONELL

material textil Fiesta 14 negru/Fiesta 104 gri
Colțar reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare, material: material textil Fiesta 14 negru/Fiesta 104 gri - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 226x145x73/88 cm,
suprafață de dormit (lxL): 110x196 cm, înălțime x adâncime șezut: 43x46 cm.

TIPO

BURETE

2.197,-

piele ecologică alb/material textil
Alova gri
Colțar tapițat reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare, material: piele ecologică alb/material textil Alova gri
- în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 244x145x78 cm, suprafață de dormit (lxL): 120x198 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x55/75 cm.

CANAPELE ȘI COLȚARE

OXFORD
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1.869,-

BERETE

Altara mix gri închis/perne cu model
Altara mix maro/perne cu model

POLARIS NEW

Colțar reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare, material: Altara mix gri închis/perne cu model sau Altara mix maro/perne cu model - în
stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 192x142x68/78 cm, suprafață de dormit (lxL): 135x192 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x51/64 cm.

nou

1.699,( preț canapea 3 locuri
+ taburet )

material textil Malmo 90 gri deschis

SILERA

Canapea elegantă 3 locuri cu taburet, material: material textil Malmo 90 gri deschis - în stoc - livrare imediată.
Dimensiuni (lxAxh): 3 locuri: 200x75x80 cm, taburet: 55x55x47 cm, înălțime x adâncime șezut: 47x50 cm.

BURETE

1.879,-

model dreapta
material textil Inari 91 gri/
perne
Inari 100 negru
Mostre material textil șezut:

model stânga material textil Savana gri

negru

ciocolată

Boston 61 Boston 231

Line 10

Line 21

Line 31

canapea potrivită
pentru dormit zilnic

Colțar extensibil cu spațiu de depozitare, model reversibil (stânga/dreapta), șezut de calitate din arcuri tip Bonell, material: material textil Inari 91 gri/perne
Inari 100 negru sau material textil Savana gri/perne cu model - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 203x140x75 cm, suprafață de dormit (lxL): 127x203 cm,
înălțime x adâncime șezut: 37x53/74 cm. Posibilitatea de a comanda în nuanțele de culori ilustrate la prețul de 1.994,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

MEXX

2.685,-

gri
Boston 11

Mostre material textil perne:

BURETE

piele ecologică maro/material textil Berlin maro

2.555,preț colțar
piele ecologică negru/material textil Berlin negru

KANSAS
Colțar reversibil (stânga/dreapta), extensibil cu spațiu de depozitare, material: piele ecologică neagru/material textil Berlin negru sau piele ecologică maro/material textil Berlin maro
- ambele modele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 230x156x74/90 cm, suprafață de dormit (lxL): 120x197 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x52/76 cm.
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BURETE

CANAPELE ȘI COLȚARE

4.399,-

ARCURI

nou

baza piele ecologică alb/șezut All senses
gri/perne gri/gri deschis

baza piele ecologică alb/șezut material textil All senses
gri/perne turcoaz/gri

VILDAN

baza piele ecologică negru/material textil New York
negru/perne negru/gri deschis

Canapea mare de lux, elegantă și tapițată, cu perne în culori frumoase pastelate - 4 buc. de dimensiuni 50x40 cm și 3 buc. de dimensiuni 55x55 cm. Canapeaua are un aspect
rotund modern și arcuri de înaltă calitate, material: baza piele ecologică alb/șezut material textil All senses gri/perne turcoaz/gri, baza piele ecologică alb/șezut All senses gri
/perne gri/gri deschis sau baza piele ecologică negru/material textil New York negru/perne negru/gri deschis - toate modelele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni
(lxAxh): 233x142x80 cm, înălțime x adâncime șezut: 45x124 cm. După ce pernele sunt îndepărtate se creeaza o suprafață de dormit de dimensiuni (lxL): 132x213 cm.

3.999,-

nou

piele ecologică 920 alb/șezut+perne mari material textil Soro 97 gri/perne mijlocii
material textil Soro 90 gri deschis/perne
mici Soro 61 roz pudră

șezut+perne mari - material textil Soro 21 smântână
/perne mijlocii material textil flori de model
390095-105/perne mici Soro 28 maro

Mostre material textil Soro:
90
gri deschis

61
roz pudră

suprafață de dormit până la 132x213 cm

21
crem

ARCURI

suprafață de dormit până la 180x240 cm

Mostre piele ecologică:
28
maro

97
gri

41
muștar

34
verde
mentol

gri

maro

negru

alb

roșu

verde

piele ecologică 926 taupe gri maroniu/șezut+perne mari material textil Soro 95 taupe gri maroniu/perne mijlocii
material textil Soro 23 maro deschis/perne
mici Soro 21 crem

piele ecologică 928 maro/șezut+perne mari material textil Soro 95 taupe gri maroniu
/perne mijlocii material textil Soro 97 gri/perne
mici Soro 90 gri deschis

PORTO BIG SOFA

Canapea modernă extensibilă spațioasă (canapea mare), material: șezut+perne mari - material textil Soro 21 smântână/perne mijlocii material textil flori de model 390095-105/perne mici Soro 28 maro; cotiera - piele ecologică
928 maro/șezut+perne mari material textil Soro 95 taupe gri maroniu/perne mijlocii material textil Soro 97 gri/perne mici Soro 90 gri deschis; - piele ecologică 926 taupe gri maroniu/șezut+perne mari material textil Soro 95 taupe
gri maroniu/perne mijlocii material textil Soro 23 maro deschis/perne mici Soro 21 crem sau piele ecologică 920 alb/șezut+perne mari material textil Soro 97 gri/perne mijlocii material textil Soro 90 gri deschis/perne mici Soro 61
roz pudră - toate modelele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 290x140x80 cm, suprafață de dormit (lxL): 180x240 cm, înălțime x adâncime șezut: 43x70/120. Posibilitatea de a comanda în 7 nuanțe de material
textil Soro în combinație cu 6 nuanțe de piele ecologică sau în combinația de culori dorită la prețul de 4.475,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

3.285,-

ARCURI

SPUMĂ HR

nou

Mostre material
textil Paros:

Mostre material textil Kronos:
29
roz

06
maro închis

CANAPELE

09
albastru
închis

19
smarald

34
gri închis

26
verde mentol

03
taupe
gri maroniu

05
gri deschis

ARIANA
Canapea tapițată extensibilă modernă cu spațiu de depozitare, cu picioare din lemn și elemente ale stilului
scandinav, include perne decorative, material: material textil Paros 5 gri deschis + perne Kronos 29 roz/Kronos
9 albastru închis - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 238x101x74/88 cm, suprafață de dormit
(lxL): 153x190 cm, înălțime x adâncime șezut: 43x62 cm. Posibilitatea de a comanda în 6 nuanțe de
material textil Kronos și în 2 nuanțe de material textil Paros. Durată de livrare 8-10 săptămâni.
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nou
ARCURI BONELL

1.773,-

Mostre material textil Dot:

material textil Dot 15 gri maroniu Taupe
gri 95

gri deschis 90

FERIHA

roșu 60

maro 28

smântână 11

bej 22

negru 100

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, material: material textil Dot 15 gri maroniu Taupe - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 195x88x70/90 cm, suprafață de dormit (lxL):
130x195 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x52/73 cm. Posibilitatea de a comanda în 7 nuante de material textil Dot la prețul de 1.898,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

1.799,-

2.387,-

material textil gri DOT/ piele ecologică alb

BURETE

REMIA

ARLON

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, material: piele ecologică 800
alb/material textil DOT gri - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 200x70x90
cm, suprafață de dormit (lxL): 148x198 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x60/83 cm.

Canapea tapițată extensibilă cu perne și spațiu de depozitare, material: material textil Matrix 15 gri/piele ecologică
Sioux 1118 gri - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 201x96x85 cm, suprafață de dormit (lxL): 139x196 cm,
înălțime x adâncime șezut: 43x56/79 cm.

material textil Matrix 15 gri/piele ecologică Sioux 118 gri

ARCURI

1.099,-

BURETE

ELMO
Canapea extensibilă, material: material textil + lemn, finisaj: material textil gri/albastru +
lemn natural - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 193x83x95 cm, suprafață de dormit
(lxL): 110x193 cm, înălțime x adâncime șezut: 38x54 cm. Model disponibil până la epuizarea stocului.

1.599,-

ARCURI BONELL

fotografie ilustrativă canapea extinsă

Extindere CLICK CLACK,

canapea potrivită pentru dormit zilnic

LIAM
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piele ecologică 1132 gri/material textil Baltimor 22 turcoaz

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, material: piele ecologică 1132 gri/material textil Baltimor 22 turcoaz - în stoc livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 195x95x95 cm, suprafață de dormit (lxL): 125x195 cm, înălțime x adâncime șezut: 44x60 cm.

CANAPELE

La cumpărarea canapelei ALABAMA primiți GRATUIT un dispozitiv de masaj - NEUROSTIMULATOR

2.173,-

reducere

1.546,-

-28%

CADitivOdeUmasaj

roșu

ARCURI BONELL

dispoz
e de
în valoar

149,-

canapea potrivită
pentru dormit zilnic

verde lime

extindere CLICK CLACK
roz
turcoaz

ALABAMA

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, material: material textil Turkus roz, turcoaz, roșu sau verde lime - toate modelele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni
(lxAxh): 195x90x90 cm, suprafață de dormit (lxL): 116x195 cm, înălțime x adâncime șezut: 47x53 cm.

1.275,stofă aurie + model

stofă cărămizie + model
material textil Cablo 14 gri

BURETE

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, material: stofă cărămizie + model, stofă aurie + model sau material textil Cablo 14 gri - toate modelele
sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 194x86x95 cm, suprafață de dormit (lxL): 120x194 cm, înălțime x adâncime șezut: 45x55 cm.

ASIA NEW

super ofertă

lățime până la 220 cm

de la

1.445,-

Alova portocaliu + perne stofă

BURETE

Alova portocaliu + perne stofă la prețul de 1.445,-

stofă Silvester pătrate maro + microfibră la prețul de 1.532,-

PATRYK

fotografie ilustrativă

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, dimensiuni (lxAxh): 78x220x75 cm, suprafață de dormit (lxL): 140x185 cm, înălțime x adâncime șezut: 39,5x70 cm.

de la 1.329,-

AGA D

Alova maro

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare
dimensiuni (lxAxh): 197x78x75 cm,
suprafață de dormit (lxL): 140x180 cm,
înălțime x adâncime șezut: 39,5x70 cm..

Toate modelele sunt
în stoc - livrare imediată.
BURETE

Alova maro la prețul de 1.329,fotografie ilustrativă canapea extinsă

bumbac Ba14 portocaliu + Alova la prețul de 1.363,-

CANAPELE

stofă Narnia aurie/microfibră la prețul de 1.412,-

alova roz + perne stofă la prețul de 1.329,.
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ARCURI BONELL

ALFA 19 gri

ALFA 120 muștar

2.184,nou

ALFA 85 turcoaz

ALFA 17 gri deschis

ALFA 80 maro

DORUK

Canapea modernă extensibilă cu spațiu de depozitare, material: material textil ALFA 17 gri deschis, ALFA 80 maro, ALFA 85 turcoaz, ALFA 120 muștar sau ALFA 19 gri
- toate modelele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 203x99x92 cm, suprafață de dormit (lxL): 146x203 cm, înălțime x adâncime șezut: 43x55 cm.

canapea potrivită pentru dormit zilnic

1.411,-

1.219,-

1.277,-

Alova ciocolată
material textil maro/alb

material textil gri/alb

canapeaua extinsă

KARO

BURETE

ARCURI BONELL

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, potrivită pentru dormit zilnic, șezut de calitate
din arcuri tip Bonell, material: material textil gri/alb sau maro/alb. Dimensiuni (lxAxh):
190x85x88 cm, suprafață de dormit (lxL): 116x190 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x50 cm.

canapea potrivită pentru dormit zilnic

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, material Alova ciocolată + perne
bumbac - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 187x78x65 cm, suprafață
de dormit (lxL): 140x183 cm, înălțime x adâncime șezut: 39,5x70 cm.

MATEJ

reducere

canapea potrivită pentru dormit zilnic

-19%

2.354,-

1.899,SPIKER
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2.354,ARCURI

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, material: material textil
Nemo 16 gri/08 verde/perne cu model AC4 - în stoc - livrare imediată.
Dimensiuni (lxAxh): 206x91x77 cm, suprafață de dormit (lxL): 146x200 cm,
înălțime x adâncime șezut: 41x48/72 cm.

1.899,ROKAR

ARCURI

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, material: material textil
Nemo 17 negru/14 gri/perne cu model gri - în stoc - livrare imediată.
Dimensiuni (lxAxh): 203x91x73/83 cm, suprafață de dormit
(lxL): 144x200 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x48/72 cm.

CANAPELE

2.460,-

ră

tu

să

iu

l
ta

cu

de

nou

material textil Matrix 04 maro/02 maro deschis

material textil Matrix 17 gri/11 verde

Canapea modernă extensibilă cu spațiu de depozitare, material: material textil Matrix 17 gri/11 verde sau material textil Matrix 04 maro/02
maro deschis - ambele modele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 195x89x70/82 cm, suprafață de dormit (lxL): 130x195 cm,
înălțime x adâncime șezut: 41x45/70 cm. Funcţie extindere automată.

ARCURI BONELL

TABIR

canapea potrivită pentru dormit zilnic
Extindere AUTOMATĂ

pán Roman

alova hnedá/vankúše vzor
Alova gri/perne cu imprimeu

material textil Alova gri 36 + Berlin 10

2.172,-

2.069,-

material textil Alova maro + Berlin 03

SUZAN

1.879,-

Alova gri/perne cu imprimeu

ELIZE

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, material: material textil Alova gri 36 + Berlin 10, material
textil Alova maro + Berlin 03 - ambele modele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh):
198x72x95 cm, suprafață de dormit (lxL): 146x198 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x58/80 cm.

ARCURI BONELL

Savana negru/perne cu imprimeu

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare și cusătură în contrast, material: Alova gri/perne cu
imprimeu sau Savana negru/perne cu imprimeu - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh):
196x87x75 cm, suprafață de dormit (lxL): 130x196 cm, înălțime x adâncime șezut: 44x45/73 cm,
prețul modelului Savana negru/perne cu imprimeu - 1.957,-.

ARCURI BONELL

canapea potrivită pentru dormit zilnic
Extindere AUTOMATĂ

piele ecologică alb+gri/material textil Hugo 11 gri

Mostre piele ecologică:

gri 190

2.524,- 2.399,-

negru 1100

stofă Inari gri/Berlin negru

alb 120

Mostre material textil Hugo:
ARCURI
ARCURI BONELL

KARDYN

06 maro

100 negru

23 maro deschis

01 crem

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, material: piele ecologică alb+gri/material textil Hugo 11 gri - în
stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 204x90x89 cm, suprafață de dormit (lxL): 142x204 cm, înălțime x
adâncime șezut: 42,5x52,5 cm. Posibilitatea de a comanda în 4 versiuni color materialul textil Hugo în
combinație cu 3 versiuni color pielea ecologică la prețul de 2.649,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

CANAPELE

stofă Inari negru/Berlin gri

NORA

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, material: stofă Inari negru/Berlin gri sau stofă Inari gri/Berlin
negru - ambele modele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 207x97x72/82 cm, suprafață de
dormit (lxL): 141x195 cm, îînălțime x adâncime șezut: 41x77,5 cm, piciore metalice - crom.
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988,-

microfibră gri deschis
/piele ecologică negru

BURETE

977,-

microfibră bej/
piele ecologică maro

DINO

FLYTO

Canapea extensibilă, material: microfibră+piele ecologică+metal, finisaj: microfibră bej/piele ecologică maro + picioare
metalice sau microfibră gri deschis/piele ecologică negru + picioare metalice - ambele modele sunt în stoc - livrare
imediată. Dimensiuni (lxAxh): 185x71x90 cm, suprafață de dormit (lxL): 111x185 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x54 cm.
Model disponibil până la epuizarea stocului.

Canapea extensibilă cu cotiere reglabile – 3 poziții, material: microfibră
+ plastic, finisaj: microfibră bej + picioare negre din plastic - în stoc - livrare imediată.
Dimensiuni (lxAxh): 181x91x82 cm, suprafață de dormit (lxL): 108x181 cm,
înălțime x adâncime șezut: 42x56 cm. Model disponibil până la epuizarea stocului.

BURETE

1.037,nou

piele ecologică bej+metal

GOLDIA

Canapea de lux extensibilă cu cotieră centrală pliabilă, material: piele ecologică + metal, finisaj: piele ecologică bej
- în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 170x79x76 cm, suprafață de dormit (lxL): 101x170 cm, înălțimea
șezutului este 37 cm si adâncimea șezutului este 50 cm.

BURETE

detaliu canapea extinsă

reducere

2.775,-

2.329,-

Mostre material textil Lana - bază:

-16%

Mostre material textil Inari - șezut:

material textil Lana negru/material textil Inari gri
negru100

smântână 21

NOAH

gri 95

gri 90

maro deschis 23

negru 100

canapea potrivită pentru dormit zilnic

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, material: material textil Lana negru/material textil Inari gri - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 203x90x82/90 cm, suprafață de dormit
(lxL): 158x203 cm, înălțime x adâncime șezut: 46x54/78 cm. Posibilitatea de a comanda în 3 versiuni color materialul textil Lana și Inari la prețul de: 2.674,-. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

ARCURI

3.299,-

piele ecologică maro 19+material textil Portland 23 bej
VEZI VIDEO

piele ecologică 1119 gri+material textil Portland 91 gri

ATLANTICO
54

Canapea extensibilă spațioasă cu spațiu de depozitare, material: piele ecologică maro 19+material textil Portland 23 bej sau piele ecologică 1119 gri+material
textil Portland 91 gri - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 260x85x98 cm, suprafață de dormit (lxL): 160x215 cm, înălțime x adâncime șezut: 43x53 cm.

ARCURI

CANAPELE

Super ofertă!

689,pentru toate
versiunile
color

gri/albastru

galben/maro

maro/verde

FILA

Canapea extensibilă, material: material textil + picioare din plastic, finisaj: maro/verde, gri/albastru,
verde/gri, galben/maro + picioare negre - toate modelele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni
(lxAxh): 181x70x68 cm, suprafață de dormit (lxL): 181x91 cm, înălțime x adâncime șezut: 33x51 cm.
Model disponibil până la epuizarea stocului.

1.374,-

canapeaua extinsă

model dreapta
Alova gri 36/perne cu imprimeu B103

EMU

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, model reversibil (stânga/dreapta), inclusiv trei perne,
material: Alova gri 36/perne cu imprimeu B103 - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh):
197x75x78 cm, suprafață de dormit (lxL): 140x185 cm, înălțime x adâncime șezut: 39,5x70 cm.

verde/gri
BURETE

LAOS
BURETE

1.374,-

canapeaua extinsă

model stânga
Alova maro 67/perne cu imprimeu B102

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, model reversibil (stânga/dreapta), inclusiv trei perne,
material: Alova maro 67/perne cu imprimeu B102 - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh):
197x75x78 cm, suprafață de dormit (lxL): 140x185 cm, înălțime x adâncime șezut: 39,5x70 cm.

BURETE

1.679,material textil Mura 29 maro/bej

material textil Mura 100 negru/verde neon

LUMIA

canapea potrivită pentru dormit zilnic
Extindere CLICK CLACK

material textil Savana 21 gri/gri închis

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, material: material textil Mura 100 negru/verde neon, material textil Mura 29 maro/bej sau material textil Savana 21
gri/gri închis - în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 225x90x95 cm, suprafață de dormit (Lxl): 115x190 cm, înălțime x adâncime șezut: 44x53 cm.

ARCURI BONELL

1.532,Alova 25 bumbac
maro cărămiziu

Alova maro - la comandă

SARA
CANAPELE

Alova 25 bumbac maro cărămiziu

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, material Alova 25 - bumbac maro cărămiziu - în stoc - livrare imediată, Alova maro la prețul de 1.655,- la comandă. Dimensiuni (lxAxh): 193x74x70 cm, suprafață de dormit (Lxl): 149x193 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x71 cm. Durată de livrare 8-10 săptămâni.

BURETE
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2.093,-

1.916,-

canapea potrivită pentru dormit zilnic

material textil Aria 03 cappuccino + bej

material textil Aria 15 gri + turcoaz

CLIV

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, material si finisaj: material textil Aria 15 gri + turcoaz sau material textil Aria 03 cappuccino + bej
- toate modelele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 206x90x73/85 cm, suprafață de dormit (Lxl): 145x200 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x50/76 cm.
ARCURI BONELL

Alova gri/stofă cu imprimeu

Alova verde/stofă cu imprimeu

2.179,canapeaua extinsă

Extindere AUTOMATĂ
Alova negru/stofă cu imprimeu

canapea potrivită pentru dormit zilnic

REMI

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, material: Alova negru/stofă cu imprimeu, Alova gri/stofă cu imprimeu sau Alova verde/stofă cu imprimeu
- toate modelele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 198x95x72 cm, suprafață de dormit (Lxl): 146x198 cm, înălțime x adâncime șezut: 43x61/82 cm.

ARCURI BONELL

canapea potrivită pentru dormit zilnic
2.291,-

1.916,-

ATOS

reducere

-16%

Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare și cusătură în contrast, material: material textil Mura maro deschis/perne crem/cusătură crem în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 203x87x77 cm, suprafață de dormit (Lxl): 140x200 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x46/71 cm.
ARCURI

2.178,-

Extindere AUTOMATĂ

canapea potrivită
pentru dormit zilnic

material textil Cosmic 808 gri maroniu/galben 715

Savana ciocolată 16 + Savana maro deschis 25
Savana gri închis 05 + Savana gri deschis 21

BOLIVIA
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Canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, material: Savana gri închis 05/gri deschis 21, Savana ciocolată 16/maro deschis 25 sau
material textil Cosmic 808 gri maroniu/galben 715. Toate modelele sunt în stoc - livrare imediată. Dimensiuni (lxAxh): 200x105x88 cm,
suprafață de dormit (Lxl): 145x198 cm, înălțime x adâncime șezut: 43x56/80 cm.

ARCURI BONELL

CANAPELE

nou

1.969,FRENKA
material textil gri

2.186,FRENKA BIG BED
material textil maro
material de culoare turcoaz

FRENKA

canapea modernă şi extensibilă, material: material textil+picioare din
plastic, model: materialul textil de culoare turcoaz, maro sau gri este în stoc
- pregătit pentru livrare, dimensiuni: (lxAxh) 154x103x87 cm, suprafaţă de dormit
180x130 cm, înălţimea şezutului este de 44 de cm şi adâncimea şezutului este de 61 de cm.
Modelul FRENKA BIG BED se deosebeşte printr-o suprafaţă mai mare de dormit, model: materialul textil de
culoare turcoaz, maro sau gri este în stoc - pregătit pentru livrare, dimensiuni: (lxAxh) 154x105x95 cm, suprafaţă
de dormit 200x130 cm, înălţimea şezutului este de 44 de cm şi adâncimea şezutului este de 66 de cm.

BURETE

1.526,-

2.199,material de stofă Inari 94 gri
+perne Rito 08

Mostre de materiale textile Inari

ARCURI BONELL

22
crem

23
bej

94
gri

stofă Oslo gri 95/Oslo 100 negru

95
negru

canapea confortabilă şi extensibilă, material: material de stofă Inari 94 gri + perne Rito 08 - în stoc pregătite
pentru livrare. Dimensiuni (lxAxh): 139x97x84 cm, suprafață de dormit 190x118 cm, înălțimea x adâncimea
șezutului: 41x59 cm. Posibilitatea de a cumpăra individual în 3 modele de culori a materialului textil Inari.
Timpul de livrare a comenzilor individuale este de 8-10 săptămâni.

DIANE

model S

canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, model stânga/dreapta, material: stofă Oslo gri 95/Oslo 100
negru - în stoc pregătit pentru livrare. Dimensiuni (lxAxh): 197x78x75 cm, suprafață de dormit (Lxl):
185x140 cm, înălțimea x adâncimea șezutului: 39,5x56/70 cm.

BURETE

od 1.089,-

Mostre Alova

LUSITA

04
negru

07
bej

în modelul Alova

67
maro

Altara maro+bej,
model D
29
turcoaz

Savana maro + perne cu model

BURETE

36
gri

43
portocaliu

1.476,-

SIMEON

KUBOŠ

canapea extensibilă cu 2 perne incluse, material: stofă Savana maro+perne cu model, în stoc - pregătit pentru
livrare. Dimensiuni (lxAxh): 170x80x93 cm, suprafață de dormit (lxL): 140x205 cm, înălțimea x adâncimea
șezutului:37x40/69 cm. Posibilitatea de a cumpăra în 7 modele de culori a materialului textil Alova la prețul
de 1.405,-. Timpul de livrare este de 8-10 săptămâni.

Alova verde+bej, model S

fotoliu extensibil cu spațiu de depozitare, o pernă inclusă, material: Alova verde+bej sau Altara maro+bej, în stoc -pregătit
pentru livrare. Dimensiuni: (lxAxh): 104x78x70 cm, suprafață de dormit: 75x185 cm, înălțimea x adâncimea șezutului: 34,5x40
cm. Prețul modelului Altara 1.229,-. Posibilitatea de a cumpăra în 7 modele de culori a materialului textil Alova la prețul de
1.089,-. Timpul de livrare este de 8-10 săptămâni.

KATARINA NEW

Alova gri-portocaliu

CANAPELE

Alova gri + perne cu model

41
muştar

funcţia de extensibilitate

969,-

canapea extensibilă, model: Alova gri/portocaliu sau Alova
gri/perne cu model – toate modelele sunt în stoc pregătite
pentru livrare, dimensiuni (lxAxh): 135x71x61 cm, suprafață de
dormit (lxL): 110x190 cm, înălțimea x adâncimea șezutului:
30x50/65 cm.

BURETE

57

nou

1.589,-

catifea gri deschis

catifea roz învechit

catifea smarald

BURETE

KAPRERA

canapea extensibilă de design, material: material textil de catifea + fag, model: material catifea smarald+picioare din fag, material catifea roz învechit+picioare din fag, material catifea gri
deschis+picioare din fag. Dimensiuni: (lxAxh): 212x81x82 cm, suprafață de dormit: 166x106x40,5 cm, înălțimea șezutului este de 40,5 de cm şi adâncimea şezutului este de 50 de cm. Pernele pentru
coate se pot detaşa datorită scaiului, lăţimea canapelei fără perne este de 190 de cm.

2.828,-

preţul setului
(2-locuri + 3-locuri)

3-locuri

1.628,(3-locuri)

3-locuri

sivá

crem

SCANDI 2-locuri

gri

canapea de design cu 3-locuri și 2-locuri în stil scandinav, material: material textil + lemn natural, model: material gri sau crem,
dimensiuni (lxAxh): 3-locuri: 171x73x77cm; 2-locuri: 151x73x77cm, înălțimea x adâncimea șezutului: 40x48 cm. Model disponibil doar în limita stocului, în stoc - pregătit pentru livrare.

BURETE

material textil Shaggy 03 Mocca/Shaggy 8 ciocolatiu

material textil Shaggy 25 gri/Shaggy 10 gri închis

2.227,NIDO

material textil Alfa albastru/Alfa 16 gri

canapea elegantă spațioasă şi extensibilă, cu spațiu de depozitare, pe piciorușe din lemn şi elementele stilului scandinav, material: material textil Shaggy 03
Mocca/perne mici Shaggy 8 ciocolatiu, Shaggy 25 gri/perne mici Shaggy 10 gri închis sau Alfa 14 albastru/perne mici Alfa 16 gri, toate modelele sunt în stoc pregătite pentru livrare, dimensiuni (lxAxh): 206x100x86 cm, suprafață de dormit (lxL): 120x182 cm, înălțimea x adâncimea șezutului: 43x50/67 cm.

ARCURI BONELL

2.486,material textil Alfa 04 mentol

ARCURI BONELL

material textil Alfa 17 gri

material textil Alfa 02 roz învechit

AURELIA
58

canapea modernă şi extensibilă, cu spațiu de depozitare pe piciorușe din lemn şi elementele stilului scandinav, model: material textil Alfa 04 mentol, Alfa 17 gri sau Alfa 02 roz
învechit, toate modelele sunt în stoc - pregătite pentru livrare, dimensiuni (lxAxh): 216x100x74 cm, suprafață de dormit (lxL): 155x190 cm, înălțimea x adâncimea șezutului:
46x50/80 cm.

CANAPELE

nou

verde-mentol

1.199,-

gri

roz-mov

BURETE

gri-maro-TAUPE
canapea extensibilă, material: material textil + picioare din lemn, model: material gri+picioare din lemn natural, material roz-mov+picioare din lemn de nuc închis, material grimaro TAUPE+picioare din lemn de nuc închis, material verde-mentol+ picioare din lemn de nuc închis. Toate modelele de culori vor fi în stoc - pregătite pentru livrare. Dimensiuni
(lxAxh): 189x76x89 cm, suprafață de dormit (lxL): 170x105 cm, înălțimea şezutului este de 43 de cm şi adâncimea șezutului este de 50 de cm.

OTISA

1.689,-

nou

(canapea)

gri

turcoaz

maro

BURETE

turcoaz

ARKADIA

669,(fotoliu)

canapea extensibilă, cu două perne şi fotoliu extensibil, material: material textil + lemn, model: material turcoaz+picioare din lemn
de nuc închis, material maro+picioare din lemn natural, material gri deschis+picioare din lemn de nuc închis, material bej+picioare
din lemn de nuc închis, material muştariu+picioare din lemn de nuc închis sau material gri + picioare negre din lemn, dimensiuni:
canapea (lxAxh): 200x85x85 cm, suprafață de dormit 180x109 cm, fotoliu (lxAxh): 79x86x85 cm, înălțimea şezutului este de 44 de cm
şi adâncimea șezutului este de 58 de cm. Canapeaua în modelul de culori gri şi maro - în stoc pregătită pentru livrare.

bej

fotoliul extins
muştar
bej

muştar

maro

canapeaua extinsă

gri

CANAPELE

gri deschis
gri deschis

59

nou

1.069,-

863,-

BURETE

preţul canapelei

nou

419,preţul taburetului

material gri

model S
material Chester 17 gri

Mostre material textil Chester:
06
galben-verde

13
mentol

material maro

BROKEN
04
maro

19
10
închis
púdrová
gri

10
16
roz
svetlosivá

canapea elegantă şi taburet, material: material textil
Chester 17 gri - în stoc pregătit pentru livrare, picioruşe
din lemn în culoarea fag, dimensiuni: (lxAxh) canapea:
144x76x67 cm, taburet: 76x63x41 cm, înălţimea x adâncimea
şezutului 41x53 cm. Posibilitatea de a cumpăra în 5 modele de culori a
materialului Chester la preţul de: canapeaua - 1.144,- şi taburetul - 445,-.
Timpul de livrare este de 8-10 săptămâni.

nou

fotoliu extensibil cu pernă, model:
material maro sau gri, dimensiuni (lxAxh):
fotoliu: 74x75x66 cm, înălţimea şezutului: 34 de cm,
extins numai pe jumătate: 74x153x51 cm, înălţimea
şezutului: 16 cm, extins complet: 74x194x16cm.

1.439,-

1.399,-

BURETE

ZAFIR

BURETE

model D, material Neat 95 gri

model S,
material Haiti 41
gri-negru/cusătură albă

DURAN
şezlong elegant cu taburet, material:
material textil Neat 95 gri sau Neat 81
albastru - ambele modele sunt în stoc
pregătite pentru livrare, picioruşe din
lemn în culoarea fag, dimensiuni: (lxAxh):
şezlong - 120x90x79 cm, taburet 90x63x30 cm, înălţimea x adâncimea
şezutului: 30x45/60 cm.

model D, material Neat 81 albastru

LAUREL

canapea extensibilă, cu spațiu de depozitare, material: material
textil Haiti 41 gri-negru/cusătură albă - în stoc pregătit pentru livrare,
Mostrele materialului textile Haiti:
dimensiuni (lxAxh): 149x90x80 cm,
suprafață de dormit: (lxL) 80x195 cm,
înălțimea x adâncimea șezutului: 40x83 cm.
Posibilitatea de a cumpăra în 3 modele de
3
11
culori a materialului Haiti la preţul de: 1.539,-.
ARCURI BONELL
maro deschis ciocolatiu
34 gri
Timpul de livrare este de 8-10 săptămâni.

material Altara

1.458,-

1

12

2

14

3

8

22

10

11

23

13
4
15
17
19
7

VESPER
fotoliu de design, cu suport pentru picioare, model: material gri deschis, dimensiuni (lxAxh):
70x87/174x58/40 cm, înălţimea şezutului: 44/22 cm, suportul pentru picioare: 80x45x40 cm.

nou

1.057,-

27
31
30
26
29
28
16
20

Altara 15

KIKA
taburetul se poate extinde într-un pat de o persoană,
model: Altara 15 - maro deschis în stoc - pregătit pentru livrare.
(lxAxh): 92x100x43 cm, suprafață de dormit (lxL): 92x195 cm.
Posibilitatea de a cumpăra în 24 de modele de culori a materialului
textil ALTARA la prețul de 1.140,-. Timpul de livrare este de 8-10 săptămâni.

Mostre de stofă Boss

Piele ecologică roşie - la comandă

Mostre de stofă Berlin

Piele ecologică neagră în stoc pregătit pentru livrare

noi modele
de culori

bej 02

negru 14

camo 03

gri 01

negru 02

1.229,Piele ecologică maro în stoc pregătit pentru livrare

Piele ecologică gri - în stoc pregătit pentru livrare
Piele ecologică albă în stoc pregătit pentru livrare

60

Piele ecologică albă, maro, neagră
- în stoc - pregătită pentru livrare

LONG

fotoliu relaxant, modelele de culori piele ecologică neagră,
piele ecologică maro, piele ecologică albă sau piele ecologică gri în stoc pregătit pentru livrare. Dimensiuni (lxAxh): 178x64x92cm.
Posibilitatea de a cumpăra în piele ecologică de culoare roșie,
în 2 modele Boss și în 3 modele Berlin la prețul de 1.303,-.
Timpul de livrare este de 8-10 săptămâni.

MOLITAN

CANAPELE/FOTOLII RELAXANTE

