
CAMINUL CLASSHIGH

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, BucurestiP
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CATALOG COVOARE



2 COVOARE

ARUNA este o bucată de covor de înaltă calitate cu un design modern Shaggy, cu părul înalt care completează fiecare interior. În ofertă găsiți 

diferite dimensiuni în culoarea turcoaz. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile enumerate sunt în stoc – pregătite pentru 

expediere.

Material: 100% poliester 

Culoare: turcoaz

Înălțimea părului: 1,5 cm

Gramaj: 1100g/m2

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

70x210 cm

120x180 cm

140x200 cm

170x240 cm

200x300 cm       

100x140 cm       

119,-

139,-

146,-

214,-

277,-

404,-

594,-

DIMENSIUNI
Lxl

de la119,-

NOU

ARUNA

DESCRIERE:



LUMA este o bucată de covor de înaltă calitate cu un design modern Shaggy, cu părul înalt care completează fiecare interior. În ofertă găsiți diferite 

dimensiuni în culoarea maro - vișiniu. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile enumerate sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

LUMA

DESCRIERE:

3COVOARE

Material: 100% poliester

Culoare: maro vișiniu

Înalțimea părului: 1,5 cm

Gramaj: 1100g/m2

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

100x140 cm       

70x210 cm

120x180 cm

140x200 cm

170x240 cm

200x300 cm       

119,-

139,-

146,-

214,-

277,-

404,-

594,-

DIMENSIUNI
Lxl

NOU

de la119,-



4 COVOARE

KAVALA este o bucată de covor de înaltă calitate cu un design modern Shaggy, cu părul înalt care completează fiecare interior. În ofertă găsiți 

diferite dimensiuni în culoarea gri. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile enumerate sunt 

în stoc - pregătite pentru expediere.

Material: 100% poliester

Culoare: gri

Înălțimea părului: 6,0 cm

Gramaj: 2400g/m2

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

170x240 cm

200x300 cm

       

140x200 cm       

163,-

378,-

520,-

765,-

DIMENSIUNI
Lxl

NOVINKA

KAVALA

DESCRIERE:

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

*

*

de la163,-



BOTAN este o bucată de covor de înaltă calitate cu un design modern Shaggy, cu părul înalt care completează fiecare interior. În ofertă găsiți diferite 

dimensiuni în culoarea  maro deschis. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile enumerate sunt 

în stoc - pregătite pentru expediere.

BOTAN

DESCRIERE:

5COVOARE

Material: 100% poliester

Culoare: maro deschis

Înălțimea părului: 3,3 cm

Gramaj: 2200g/m2

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

170x240 cm

200x300 cm       

140x200 cm

167,-

389,-

535,-

787,-

DIMENSIUNI
Lxl

 * MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

*

*

de la167,-



6 COVOARE

DELLA este o bucată de covor de înaltă calitate cu un design modern Shaggy, cu părul înalt care completează fiecare interior. În ofertă găsiți

diferite dimensiuni în culoarea gri. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile enumerate sunt în stoc - pregătite pentru

expediere.

Material: 100% poliester

Culoare: gri

Înălțimea părului: 2,4 cm

Gramaj: 1500g/m2

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

170x240 cm

200x300 cm       

140x200 cm

115,-

235,-

342,-

503,-

DIMENSIUNI
Lxl

NOVINKA

DELLA

DESCRIERE:

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

*

*

*

de la115,-



GARSON este o bucată de covor de înaltă calitate cu un design modern Shaggy, cu părul înalt care completează fiecare interior. În ofertă găsiți diferite 

dimensiuni în culoarea maro. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile enumerate sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

GARSON

DESCRIERE:

7COVOARE

Material: 100% poliester

Culoare: maro 

Înălțimea părului: 6 cm

Gramaj: 2400g/m2

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

170x240 cm

200x300 cm       

140x200 cm

153,-

357,-

520,-
765,-

DIMENSIUNI
Lxl

NOVINKA* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

*

*

*

*

de la153,-



8 COVOARE

AROBA este o bucată de covor de înaltă calitate cu un design modern Shaggy, cu părul înalt care completează fiecare interior. În ofertă găsiți diferite 

dimensiuni în culoarea crem. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile enumerate sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

Material: 100% poliester

Culoare: crem

Înălțimea părului: 2,4 cm

Gramaj: 1500g/m2

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

70x210 cm

120x180 cm

140x200 cm

170x240 cm

200x300 cm       

100x140 cm       

106,-

123,-

129,-

189,-

245,-

357,-

525,-

DIMENSIUNI
Lxl

NOU

AROBA

DESCRIERE:

de la106,-



DELAND este o bucată de covor de înaltă calitate cu un design modern Shaggy, cu părul înalt care completează fiecare interior. În ofertă găsiți diferite 

dimensiuni în culoarea maro auriu. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile enumerate sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

DELAND

DESCRIERE:

9COVOARE

Material: 100% poliester

Culoare: maro auriu

Înălțimea părului: 2,4 cm

Gramaj: 1500g/m2

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

70x210 cm

120x180 cm

140x200 cm

170x240 cm

200x300 cm       

100x140 cm       

106,-

123,-

129,-

189,-

245,-

357,-

525,-

DIMENSIUNI
Lxl

NOU

de la106,-



10 COVOARE

TOBY este o bucată de covor de înaltă calitate cu un design modern Shaggy, cu părul înalt care completează fiecare interior. În ofertă găsiți diferite 

dimensiuni în culoarea maro deschis cu șuvițe. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile enumerate sunt 

în stoc - pregătite pentru expediere.

Material: 100% poliester

Culoare: maro deschis-șuvițe

Înălțimea părului: 1,5 cm

Gramaj: 1500g/m2

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

170x240 cm

200x300 cm       

140x200 cm

170,-

395,-

576,-

846,-

DIMENSIUNI
Lxl

NOVINKA

TOBY

DESCRIERE:

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

*

*

*

*

de la170,-



SELMA este o bucată de covor de înaltă calitate cu un design modern Shaggy, cu părul înalt care completează fiecare interior. În ofertă găsiți diferite

dimensiuni în culoarea gri. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile enumerate sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

SELMA

DESCRIERE:

11COVOARE

Material: 100% poliester

Culoare: gri

Înălțimea părului: 1,5 - 3,3 cm

Gramaj: 2000g/m2

CARACTERISTICI

80x150 cm        

140x200 cm

170x240 cm

200x300 cm       

181,-

422,-

580,-

852,-

DIMENSIUNI   PREȚ
Lxl

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

*

*

de la181,-



12 COVOARE

AMIDA este o bucată de covor de înaltă calitate cu un design modern Shaggy, cu părul înalt care completează fiecare interior. În ofertă găsiți

diferite dimensiuni în culoarea alb zăpada. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile enumerate sunt în stoc - pregătite

pentru expediere.

Material: 100% poliester

Culoare: alb zăpadă

Înălțimea părului: 3,3 cm

Gramaj: 2200g/m2

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

140x200 cm

170x240 cm

200x300 cm       

175,-

389,-

535,-

787,-

DIMENSIUNI
Lxl

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

AMIDA

DESCRIERE:

*

*

de la175,-



TIANNA este o bucată de covor de înaltă calitate cu un design modern Shaggy, cu părul înalt care completează fiecare interior. În ofertă găsiți diferite

dimensiuni în culoarea gri deschis. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile enumerate sunt în stoc - disponibile imediat.

TIANNA

DESCRIERE:

13COVOARE

Material: 100% poliester

Culoare: gri deschis

Înălțimea părului: 1,5 cm

Gramaj: 1100g/m2

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

170x240 cm

200x300 cm       

140x200 cm

121,-

281,-

387,-

568,-

DIMENSIUNI
Lxl

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

*

*

de la121,-



14 COVOARE

VANJA este o bucată de covor de înaltă calitate cu un design modern Shaggy, cu părul înalt care completează fiecare interior. În ofertă găsiți

diferite dimensiuni în culoarea gri. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile enumerate sunt în stoc - pregătite pentru

expediere.

Material: 100% poliester

Culoare: gri-model

Înălțimea părului: 1,5 - 3,0 cm

Gramaj: 2000g/m2

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

170x240 cm

200x300 cm       

140x200 cm

181,-

422,-

614,-

852,-

DIMENSIUNI
Lxl

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

VANJA

DESCRIERE:

*

de la181,-



VILAN este o bucată de covor de înaltă calitate cu un design modern Shaggy, cu părul înalt care completează fiecare interior. În ofertă găsiți diferite

dimensiuni în culoarea gri-negru. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile enumerate sunt în stoc - pregătite pentru

expediere.

VILAN

DESCRIERE:

15COVOARE

Material: 100% poliester

Culoare: gri cu negru

Înălțimea părului: 6 cm

Gramaj: 2400g/m2

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

170x240 cm

200x300 cm       

140x200 cm

171,-
378,-

520,-

765,-

DIMENSIUNI
Lxl

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

*

*

de la171,-



16 COVOARE

Material: 100%  poliester    

Culoare: Ludvig albastru- verde, Ludvig typ 2 gri

Înălțimea părului: 1,5 - 3,0 cm

Gramaj: 2100g/m2

CARACTERISTICI  

PREȚ    

80x150 cm        

140x200 cm

170x240 cm

200x300 cm       

181,-

422,-

580,-

852,-

DIMENSIUNI  
Lxl

* MODEL ÎN LICHIDAREA SNTOOVCINULKUAI

LUDVIG

DESCRIERE:

*

LUDVIG este o bucată de covor de înaltă calitate cu un design modern Shaggy, cu părul înalt care completează fiecare interior. În ofertă găsiți

diferite modele și dimensiuni. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate modelele și dimensiunile de mai jos vor fi în stoc - pregătite 

pentru expediere.

PREȚ    

80x150 cm        

100x140 cm

70x210 cm

120x180 cm

140x200 cm

170x240 cm

200x300 cm       

179,-

208,-

219,-

321,-

416,-

606,-

891,-

DIMENSIUNI  
Lxl

(LUDVIG TYP 2) (LUDVIG)

*
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LUDVIG

LUDVIG TYP2

de la179,-



LUDVIG

LUDVIG este covor de înaltă calitate cu un design modern Shaggy care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culoarea - model

creangă bej. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile vor fi în stoc din 25.02.2019.

DESCRIERE:   

17COVOARE

NOU

PREȚ    

80x150 cm        

100x140 cm

70x210 cm

120x180 cm

140x200 cm

170x240 cm

200x300 cm       

179,-

208,-

219,-

321,-

416,-

606,-

891,-

DIMENSIUNI  
Lxl

(LUDVIG TYP 3, TYP 4)

Material: 100% poliester     

Culoare: Ludvig typ 3 bej, Ludvig typ 4 culori mixe,

Înălțimea părului: 1,5 - 3,0 cm

Gramaj: 2100g/m2

CARACTERISTICI 

T
Y

P
 4

N
U

A
N

Ț
E

 N
O

I

T
Y

P
 3

LUDVIG TYP3:

LUDVIG TYP4:

de la179,-



18 COVOARE

ANNAG este o bucată de covor de înaltă calitate cu un design modern shaggy, cu părul înalt care completează fiecare interior. În ofertă găsiți

diferite dimensiuni în culoarea maro deschis. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile enumerate sunt în stoc - pregătite

pentru expediere.

Material: 100% poliester

Culoare: maro deschis

Înălțimea părului: 1,5 cm

Gramaj: 1100g/m2

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

170x240 cm

200x300 cm       

140x200 cm

120,-

281,-

409,-

568,-

DIMENSIUNI
Lxl

*  MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

ANNAG

DESCRIERE:

*

de la120,-



PIXEL este un covor de înaltă calitate, cu un design modern Shaggy, care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culoarea crem

cu gri. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

DESCRIERE:

19COVOARE

Material: 100% polipropilenă

Culoare: crem/gri

Înălțimea părului: 3 cm

Gramaj: 900g/m2

Țara de origine: Egypt

CARACTERISTICI PREȚ

67x120 cm

100x150 cm

133x190 cm

160x235 cm         

    

55,-

103,-

173,-

258,-

DIMENSIUNI
Lxl

NOU

PIXEL

de la55,-



PEBBLE TYP 2

DESCRIERE:

20 COVOARE

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

100x140 cm       

70x210 cm

120x180 cm

140x200 cm

170x240 cm

200x300 cm       

179,-

208,-

219,-

321,-

416,-

606,-

891,-

DIMENSIUNI

VZOR V DOPREDAJI

Lxl

NOU

Material: 100% poliester

Culoare: PEBBLE typ 2 bej

Înălțimea părului: 1,5-3,0 cm

Gramaj: 2100g/m2

PEBBLE TYP 2 este o bucată de covor de înaltă calitate cu un design modern Shaggy, cu părul înalt care completează fiecare interior. În ofertă

găsiți diferite modele și dimensiuni. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate modelele și dimensiunile de mai jos vor fi în stoc – pregătite

pentru expediere.

de la179,-



PEBBLE TYP 1

21COVOARE

NOU

DESCRIERE:

Material: 100% poliester

Culoare: PEBBLE typ 1 verde

Înălțimea părului: 1,5-3,0 cm

Gramaj: 2100g/m2

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

70x210 cm

120x180 cm

140x200 cm

170x240 cm

200x300 cm       

100x140 cm       

179,-

208,-

219,-

321,-

416,-

606,-

891,-

DIMENSIUNI
Lxl

PEBBLE TYP 1 este un covor de înaltă calitate, cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni și

culori. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate modelele și dimensiunile de mai jos vor fi 

Shaggy 

în stoc pregătite pentru expediere.

de la179,-



TATUM typ 1/2 sunt covoare de înaltă calitate cu un design modern Shaggy care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite modele și

dimensiuni. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

TATUM 

DESCRIERE:

22 COVOARE

Material: 100% polipropilenă

Culoare:  TATUM TYP1: crem/gri/model

                TATUM TYP2: gri/negru/model

Înălțimea părului: 3 cm

Gramaj: 900 g/m2

CARACTERISTICI  

PREȚ  

67x120 cm        

100x150 cm

133x190 cm

160x235 cm       

55,-

103,-

173,-

258,-

DIMENSIUNI
Lxl

(TATUM TYP 1)

PREȚ  DIMENSIUNI

(TATUM TYP 2)

67x120 cm        

100x150 cm

133x190 cm

160x235 cm       

55,-

103,-

173,-

258,-

Lxl

TATUM TYP1:

TATUM TYP2:

de la55,-

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI



BATAM 

23COVOARE

BATAM typ 1/2 sunt covoare de înaltă calitate cu un design modern Shaggy care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite modele și dimensiuni.

Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

DESCRIERE:

Materiál: 100%  polipropilenă

Culoare: BATAM TYP1: fildeș/crem/model

               BATAM TYP2: bej/maro închis/model

Înălțimea părului: 3 cm

Gramaj: 900 g/m2

CARACTERISTICI  

PREȚ     

67x120 cm        

133x190 cm

160x235 cm      

100x150 cm

55,-

103,-

173,-

258,-

DIMENSIUNI
Lxl

(BATAM TYP 1)

PREȚ     DIMENSIUNI
Lxl

(BATAM TYP 2)

67x120 cm        

133x190 cm

160x235 cm      

100x150 cm

55,-

103,-

173,-

258,-

BATAM TYP2

BATAM TYP1

de la55,-

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI



24 COVOARE

DORIAN este un covor de înaltă calitate, cu un design modern Shaggy, care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în

culoarea gri. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

Materiil: 100% polipropilenă

Culoare: gri

Înălțimea părului: 3 cm

Gramaj: 900g/m2

Țara de origine: Egypt

CARACTERISTICI PREȚ

67x120 cm        

133x190 cm 

160x235 cm 

       

100x150 cm

55,-

103,-

173,-

258,-

DIMENSIUNI
Lxl

DORIAN

DESCRIERE:

de la55,-

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI



LYNTON este un covor de înaltă calitate, cu un design modern , care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culoarea crem

cu maro. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt 

Shaggy

în stoc - pregătite pentru expediere.

LYNTON

DESCRIERE:

25COVOARE

Material: 100% polipropilenă

Culoare: crem/model maro

Înălțimea părului: 3 cm

Gramaj: 900g/m2

Țara de origine: Egypt

CARACTERISTICI PREȚ

67x120 cm

100x150 cm

133x190 cm

160x235 cm         

    

55,-

103,-

173,-

258,-

DIMENSIUNI
Lxl

de la55,-

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI



26 COVOARE

SAMARA este un covor de înaltă calitate, cu un design modern Shaggy care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în

culoarea crem cu bej. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

Material: 100% polipropilenă

Culoare: crem/bej

Înălțimea părului: 3 cm

Gramaj: 900g/m2

Țara de origine: Egypt

CARACTERISTICI PREȚ

67x120 cm        

133x190 cm 

160x235 cm 

       

100x150 cm

DIMENSIUNI
Lxl

SAMARA

DESCRIERE:

NOU

de la55,-

55,-

103,-

173,-

258,-



DELILA

DELILA este un covor de înaltă calitate, cu un design modern, care completează orice interior. În oferta găsiți diferite dimensiuni și culori. Dimensiunile

sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc din 25.02.2019.

DESCRIERE:

27COVOARE

Material: 100% poliester

Culoare: model culori mixe

Grosimea covorului: 0,5 cm

Gramaj: 720g/m2

Țara de origine: Turcia

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

120x180 cm       

180x270 cm

    

86,-

155,-

348,-

DIMENSIUNI
Lxl

NOU

de la86,-



28 COVOARE

FEMI este un covor de înaltă calitate, cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culoare-model

albastru cu bej. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

Material: 100% poliester

Culoare: model albastru cu bej

Grosimea covorului: 0,5 cm

Gramaj: 1350g/m2

Țara de origine: Turcia

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

160x230 cm       

80x300 cm

116,-

219,-

335,-

DIMENSIUNI
Lxl

FEMI

DESCRIERE:

* LICHIDARE STOC

*

*

de la116,-



SEDEF

DESCRIERE:

29COVOARE

CARACTERISTICI

SEDEF este un covor de înaltă calitate, cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni și modele.

Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate modelele și dimensiunile de mai jos sunt în stoc pregătite pentru expediere.

Material: 100% poliester

Culoare: SEDEF: maro deschis model flori, SEDEF typ 2: gri model flori

Grosimea covorului: 0,5 cm

Gramaj: 1350g/m2

Țara de origine: Turcia

PREȚ

80x150 cm

80x150 cm                

120x180 cm

160x230 cm

180x270 cm       

116,-

107,-

208,-

328,-

468,-

DIMENSIUNI
Lxl

SEDEF

SEDEF typ 2

SEDEF

SEDEF typ 2

SEDEF

SEDEF

SEDEF typ 2

de la107,-



30 COVOARE

SONIL este un covor de înaltă calitate, cu un design modern, care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culoarea

model bej. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

Material: 100% poliester

Culoare: bej/model vintage

Grosimea covorului: 0,5 cm

Gramaj: 1250g/m2

Țara de origine: Turcia

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

80x300 cm

120x180 cm

160x230 cm       

80x200 cm
93,-
102,-
190,-
167,-
312,-

DIMENSIUNI
Lxl

SONIL

DESCRIERE:

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

*

NOU

NOU

de la93,-























BESS este un covor de înaltă calitate, cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culorea- model

piatră. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc pregătite pentru expediere.

BESS

DESCRIERE:

41COVOARE

Material: 100% poliester/spumă/pâslă

Culoare: mulți colorat - model de piatră

Grosimea covorului: 0,5 cm

Gramaj: 680g/m2

Țara de origine: Turcia

CARACTERISTICI PREȚ

80x120 cm        

120x180 cm

160x230 cm

    

80x200 cm       

69,-
115,-
155,-
239,-

DIMENSIUNI
Lxl

* NOU

*

de la69,-



GILMER typ 1

42 COVOARE

GILMER typ 1 sunt covoare de înaltă calitate cu un design modern, care completează orice interior. În oferta găsiți diferite dimensiuni și modele.

Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate modelele și dimensiunile de mai jos sunt  în stoc - pregătite pentru expediere.

DESCRIERE:

Material: 100% polipropilenă

Culoare:  gri închis/crem,

Grosimea covorului:0,6 cm

Gramaj: 950 g/m2

CARACTERISTICILE

PREȚ

67x120 cm        

133x190 cm

160x235 cm      

100x150 cm

48,-

89,-

150,-

222,-

DIMENSIUNI
Lxl

NOU

de la48,-



GILMER typ 2

43COVOARE

GILMER typ 2 sunt covoare de înaltă calitate, cu un design modern, care completează orice interior. În oferta găsiți diferite dimensiuni și modele.

Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl.. Toate modelele și dimensiunile de mai jos sunt  în stoc - pregătite pentru expediere.

DESCRIERE:

Material: 100% polipropilenă

Culoare: fildeș/gri,

Grosimea covorului: 0,6 cm

Gramaj: 950 g/m2

CARACTERISTICILE

NOU

PREȚDIMENSIUNI
Lxl

67x120 cm        

133x190 cm

160x235 cm      

100x150 cm

48,-
89,-
150,-
222,-

de la48,-



44 COVOARE

MOTIVE

MOTIVE este un covor de înaltă calitate, cu un design modern, care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culoarea

model alb-negru. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile vor fi în stoc din 25.02.2019.

DESCRIERE:

Material: 100% poliester

Culoare: model alb negru

Grosimea covorului: 0,5 cm

Gramaj: 720g/m2

Țara de origine: Turcia

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

80x200 cm       

160x230 cm

    

86,-

115,-

264,-

DIMENSIUNI
Lxl

NOU

de la86,-



MENGA este un covor de înaltă calitate, cu un design modern, care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni. Dimensiunile sunt 

introduse în ordinea Lxl. Toate modelele și dimensiunile de mai jos sunt în stoc pregătite pentru expediere.

MENGA

DESCRIERE:

45COVOARE

Material: 100% poliester

Culoare: gri

Grosimea covorului: 1 cm

Gramaj: 2100g/m2

CARACTERISTICI PREȚ

67x120 cm        

100x150 cm       

133x190 cm

160x235 cm

124,-

232,-

390,-

580,-

DIMENSIUNI
Lxl

NOU

de la124,-



MORIA este un covor de înaltă calitate, cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni. Dimensiunile sunt 

introduse în ordinea Lxl. Toate modelele sunt  Model disponibil doar până la lichidarea stocului.în stoc - pregătite pentru expediere.

MORIA

DESCRIERE:

Material: 100% vâscoză 

Culoare: gri închis - vintage

Grosimea covorului: 0,35 cm

Gramaj: 840g/m2

Țara de origine: Belgia

CARACTERISTICI PREȚ

67x105 cm        

67x210 cm       

160x230 cm

200x300 cm   

DIMENSIUNI
Lxl

49,-

99,-

263,-

429,-

46 COVOARE

de la49,-

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

*

*

*

*



SAURON este un covor de înaltă calitate, cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culorea bej marmură. 

Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt .  în stoc - pregătite pentru expediere

Model disponibil doar până la lichidarea stocului.

SAURON

DESCRIERE:    

47COVOARE

Material: 100% vâscoză

Culoare: bej cu model marmură

Gramaj: 840g/m2  

Grosimea covorului: 0.35 cm

Țara de origine: Belgia

CARACTERISTICI  PREȚ

67x105 cm

67x210 cm

160x230 cm

200x300 cm         

    

DIMENSIUNI  
Lxl

49,-

99,-

263,-

429,-

de la49,-

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

*

*

*

*



48 COVOARE

ELROND este un covor de înaltă calitate, cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culorea gri 

vintage. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc - pregătite pentru expediere. 

 Model disponibil doar până la lichidarea stocului.

Material: 100% vâscoză

Culoare: gri vintage

Grosimea covorului: 0.35 cm

Gramaj: 840g/m2  

Țara de origine: Belgia             

CARACTERISTICI       PREȚ

40x60 cm        

100x140 cm

140x200 cm 

200x250 cm 

       

DIMENSIUNI 
Lxl

ELROND

DESCRIERE:     

18,-

99,-

199,-

357,-

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

*

*

*

*

de la18,-



ARWEN este un covor de înaltă calitate, cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culorea - model zebră. 

Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt .  în stoc - pregătite pentru expediere

Model disponibil doar până la lichidarea stocului.

ARWEN

DESCRIERE:      

49COVOARE

Material: 100% vâscoză

Culoare: crem/negru/model zebră

Gramaj: 840g/m2  

Grosimea covorului: 0.35 cm

Țara de origine: Belgia

CARACTERISTICI              PREȚ

40x60 cm

100x140 cm

140x200 cm

200x250 cm         

    

DIMENSIUNI
Lxl

18,-

99,-

199,-

357,-

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

*

*

*

*

de la18,-



50 COVOARE

AVALON este un covor de înaltă calitate, cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culorea bej. 

Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt .  în stoc - pregătite pentru expediere

Model disponibil doar până la lichidarea stocului.

Material: 100% vâscoză

Culoare: bej/model

Gramaj: 840g/m2  

Grosimea covorului: 0.35 cm

Țara de origine: Belgia          

CARACTERISTICI  PREȚ

40x60 cm        

100x140 cm

140x200 cm 

200x250 cm 

       

 DIMENSIUNI  
Lxl

AVALON

DESCRIERE:  

18,-

99,-

199,-

357,-

*

*

*

*

de la18,-

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI



ARAGORN este un covor de înaltă calitate, cu un design modern, care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culoarea crem

cu gri. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc - pregătite pentru expediere. 

Model disponibil doar până la lichidarea stocului.

ARAGORN

DESCRIERE:

51COVOARE

Material: 45% poliester/55% vâscoză

Culoare: crem/gri

Gramaj: 1900g/m2

Grosimea covorului: 0,6 cm

Țara de origine: Belgia

CARACTERISTICI PREȚ

67x105 cm

80x150 cm

140x200 cm

200x300 cm         

    

124,-

211,-

491,-

1.051,-

DIMENSIUNI
Lxl

*

*

*

*

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

de la124,-



52 COVOARE

KALAMBEL este un covor de înaltă calitate, cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culorea

cappuccino. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt  în stoc - pregătite pentru expediere. 

Model disponibil doar până la lichidarea stocului.

Material: 45% poliester/ 55% vâscoză

Culoare: cappuccino

Grosimea covorului: 0,60 cm

Gramaj: 1900g/m2

Țara de origine: Belgia

CARACTERISTICI            PREȚ

67x105 cm        

80x150 cm

140x200 cm 

200x300 cm 

       

124,-

211,-

491,-

1.051,-

DIMENSIUNI  
Lxl

KALAMBEL

DESCRIERE: 

*

*

*

*

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

de la124,-



KALAMBEL este un covor de înaltă calitate, cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culorea gri.

Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt   în stoc - pregătite pentru expediere. 

Model disponibil doar până la lichidarea stocului.

FRODO

DESCRIERE:   

53COVOARE

Material: 45% poliester/ 55% vâscoză 

Culoare: gri

Gramaj: 1900g/m2

Grosimea covorului: 0,6 cm

Țara de origine: Belgia

CARACTERISTICI   PREȚ

67x210 cm

80x125 cm

120x170 cm

160x230 cm         

    

247,-

176,-

358,-

645,-

DIMENSIUNI  
Lxl

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

*

*

*

*

de la176,-



54 COVOARE

ROHAN este un covor de înaltă calitate, cu un design modern, care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culoarea

crem. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt .  în stoc - pregătite pentru expediere

Model disponibil doar până la lichidarea stocului.

Material: 45% poliester/55% vâscoză

Culoare: crem

Grosimea covorului: 0,6 cm

Țara de origine: Belgia

CARACTERISTICI PREȚ

67x210 cm        

80x125 cm

120x170 cm 

160x230 cm 

       

247,-

176,-

358,-

645,-

DIMENSIUNI
Lxl

ROHAN

DESCRIERE:

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

*

*

*

*

de la176,-



MARION typ1 este un covor de înaltă calitate, cu un design modern, care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culoarea

umbrire gri-galben. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

MARION typ1

DESCRIERE:

55COVOARE

Material: 100% poliester

Culoare: gri/galben

Gramaj: 1050g/m2

Grosimea covorului: 0,5 cm

Țara de origine: Turcia

CARACTERISTICI PREȚ

80x200 cm

160x230 cm

     

    

120,-

276,-

DIMENSIUNI
Lxl

NOU

de la120,-



56 COVOARE

MARION typ2 este un covor de înaltă calitate, cu un design modern, care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în

culoarea gri. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

Material: 100% poliester

Culoare: gri

Grosimea covorului: 0,5 cm

Gramaj: 1050 g/m2

Țara de origine: Turcia

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

       

180x270 cm

90,-

364,-

DIMENSIUNI
Lxl

MARION typ 2

DESCRIERE:

NOU

de la90,-



MARION typ3 este un covor de înaltă calitate, cu un design modern, care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culoarea roz.

Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

MARION typ 3

DESCRIERE:

57COVOARE

Material: 100% poliester

Culoare: roz

Gramaj: 1050g/m2

Grosimea covorului: 0,5 cm

Țara de origine: Turcia

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm

120x180 cm

     

    

90,-

162,-

DIMENSIUNI
Lxl

NOU

de la90,-



58 COVOARE

ESMARINA typ1 este un covor de înaltă calitate, cu un design modern, care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în

culoarea maro cu gri. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Dimensiuni 80x150 cm și 180x270 sunt ,

dimensiuni 160x230 cm în stoc din 25.02.2019.

în stoc - pregătite pentru expediere

Material: 100% poliester

Culoare: maro cu gri

Grosimea covorului: 0,5 cm

Țara de origine: Turcia

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

160x230 cm

       

180x270 cm
105,-
312,-
364,-

DIMENSIUNI
Lxl

ESMARINA typ1

DESCRIERE:

NOU

de la105,-



ESMARINA typ2 este un covor de înaltă calitate, cu un design modern, care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culoarea

albastru cu gri. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Dimensiuni 80x150 cm și 160x230 cm sunt ,

dimensiuniea 120x180 cm în stoc din 25.02.2018.

 în stoc - pregătite pentru expediere

ESMARINA typ 2

DESCRIERE:

59COVOARE

Material: 100% poliester

Culoare: albastru cu gri

Gramaj: 1050g/m2

Grosimea covorului: 0,5 cm

Țara de origine: Turcia

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm

160x230 cm

120x180 cm

     

    

105,-
312,-
183,-

DIMENSIUNI
Lxl

NOU

de la105,-



60 COVOARE

AZIR este un covor de înaltă calitate, cu un design modern, care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culoarea gri

închis. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

Material: 100% polipropilenă

Culoare: gri închis/model flori

Grosimea covorului: 1 cm

Gramaj: 2050 g/m2

Țara de origine: Egypt

CARACTERISTICI PREȚ

67x120 cm        

133x190 cm

160x235 cm

       

100x150 cm

104,-

194,-

326,-

485,-

DIMENSIUNI
Lxl

AZIR

DESCRIERE:

NOU

de la104,-





62 COVOARE

KENDRA typ1 este un covor de înaltă calitate, cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culoarea 

albastru închis. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt .în stoc - pregătite pentru expediere

Material: 100% polipropilenă

Culoare: albastru închis/culori mixe/model orientativ

Grosimea covorului: 0,8 cm

Gramaj: 1550 g/m2

Țara de origine: Egypt

CARACTERISTICI PREȚ

67x120 cm        

100x150 cm

133x190 cm

160x235 cm

       

90,-

168,-

282,-

420,-

DIMENSIUNI
Lxl

KENDRA typ1

DESCRIERE:

de la90,-

NOU



KENDRA typ2 este un covor de înaltă calitate, cu un design modern, care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culoarea verde. 

Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

KENDRA typ2

DESCRIERE:

63COVOARE

Material: 100% polipropilenă

Culoare: verde/culori mixe/model orientativ

Gramaj: 1550g/m2

Grosimea covorului: 0,8 cm

Țara de origine : Egypt

CARACTERISTICI PREȚ

67x120 cm

100x150 cm

133x190 cm

160x235 cm

     

    

90,-

168,-

282,-

420,-

DIMENSIUNI
Lxl

NOU

de la90,-



64 COVOARE

KENDRA este un covor de înaltă calitate, cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culoarea vinului. 

Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt .în stoc - pregătite pentru expediere

Material: 100% polipropilenă                                                               

Culoare: vinului/culori mixe/model orientativ

Grosimea covorului: 0.8 cm

Gramaj: 1550g/m2  

Țara de origine: Egypt                                                                                                                            

CARACTERISTICI PREȚ

67x120 cm        

100x150 cm

133x190 cm

160x235 cm

       

90,-

168,-

282,-

420,-

DIMENSIUNI
Lxl

KENDRA typ3

DESCRIERE:

de la90,-

NOU



ADISA este un covor de înaltă calitate, cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culoarea fildeș și gri

închis. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

ADISA

DESCRIERE:

65COVOARE

Material: 100% polipropilenă                                                               

Culoare: fildeș/gri închis

Gramaj: 400g/m2  

Grosimea covorului: 0.6 cm

Țara de origine: Egypt  

CARACTERISTICI   PREȚ 

67x120 cm

133x190 cm

200x285 cm

     

    

46,-

144,-

321,-

DIMENSIUNI  
Lxl

de la46,-











70 COVOARE

GABBY este un covor de înaltă calitate, cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culoarea crem-gri. 

Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt . Model disponibil doar până la lichidarea

stocului.

în stoc - pregătite pentru expediere

Material: 100% polipropilenă                                                                                                        

Culoare: crem/ model gri

Grosimea covorului: 1cm

Gramaj: 3000g/m2

Țara de origine: Egypt                                                                                                                               

CARACTERISTICI     PREȚ                         

57x90 cm        

160x235 cm

       

100x150 cm

74,-

216,-

540,-

DIMENSIUNI          
Lxl    

GABBY

DESCRIERE:      

*MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

*

*

*

de la74,-



HEATHER este un covor de înaltă calitate, cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culoarea gri

deschis/gri închis/albastru. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt   Model

disponibil doar până la lichidarea stocului.

 în stoc - pregătite pentru expediere.

HEATHER

DESCRIERE:  

71COVOARE  

Material: 100% polipropilenă 

Culoare: gri deschis/gri închis/albastru

Gramaj: 3000g/m2

Grosimea covorului:

Țara de origine: Egypt

 1 cm

CARACTERISTICI PREȚ

67x120 cm

133x190 cm

200x285 cm

     

    

116,-

363,-

819,-

   DIMENSIUNI   
Lxl

*MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

*

*

*

de la116,-



72 COVOARE

COVOR PIELE typ1este un covor de lux din piele realizat manual, cu modele geometrice interesante, care vor lumina fiecare gospodărie. Este

fabricat cu tehnică patchwork din piele de vită. În ofertă găsiți diferite dimensiuni. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile

enumerate sunt  Model disponibil doar până la lichidarea stocului.în stoc - pregătite pentru expediere.

Material: piele de vită/pâslă

Culoare: culori mixe

Înălțimea covorului: 0,8 cm

Gramaj: 2200 g/m2

CARACTERISTICI PREȚ

70x140 cm        

140x200 cm

170x240 cm

200x300 cm

       

120x180 cm

372,-

820,-

1.062,-

1.548,-

2.276,-

DIMENSIUNI
Lxl

COVOR PIELE typ1

DESCRIERE:

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

de la372,-



COVOR PIELE typ2

DESCRIERE:

73COVOARE

Material: piele de vită/pâslă

Culoare: culori mixe

Înălțimea covorului: 0,8 cm

Gramaj: 2200g/m2

CARACTERISTICI PREȚDIMENSIUNI
Lxl

COVOR PIELE typ2 este un covor de lux din piele, realizat manual, cu modele geometrice interesante, care vor lumina fiecare gospodărie. Este

fabricat cu tehnică patchwork din piele de vită. În ofertă găsiți diferite dimensiuni. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile

enumerate sunt  Model disponibil doar până la lichidarea stocului. în stoc - pregătite pentru expediere.

70x140 cm        

140x200 cm

170x240 cm

200x300 cm

       

120x180 cm

535,-

1.179,-

1.528,-

2.226,-

3.274,-

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

de la535,-



74 COVOARE

COVOR PIELE typ3 este un covor de lux din piele, realizat manual, cu modele geometrice interesante, care vor lumina fiecare gospodărie. Este

fabricat cu tehnică patchwork din piele de vită. În ofertă găsiți diferite dimensiuni. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile

enumerate sunt  Model disponibil doar până la lichidarea stocului. în stoc - pregătite pentru expediere.

Material: piele de vită/pâslă

Culoare: culori mixe

Înălțimea covorului: 0,8 cm

Gramaj: 2000 g/m2

CARACTERISTICI PREȚ

80x140 cm        

144x200 cm

168x240 cm

200x304 cm

       

120x184 cm

437,-

838,-

1.093,-

1.530,-

2.306,-

DIMENSIUNI
Lxl

COVOR PIELE typ3

DESCRIERE:

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

de la437,-



COVOR PIELE typ4

DESCRIERE:

75COVOARE

Material: piele de vită/pâslă

Culoare: culori mixe

Înălțimea covorului: 0,8 cm

Gramaj: 2100g/m2

CARACTERISTICI PREȚDIMENSIUNI
Lxl

COVOR PIELE typ4 este un covor de lux din piele, realizat manual, cu modele geometrice interesante, care vor lumina fiecare gospodărie. Este

fabricat cu tehnică patchwork din piele de vită. În ofertă găsiți diferite dimensiuni. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile

enumerate sunt   Model disponibil doar până la lichidarea stocului. în stoc - pregătite pentru expediere.

69x140 cm        

141x200 cm

171x240 cm

201x300 cm

       

120x180 cm

367,-

820,-

1.070,-

1.557,-

2.2287,-

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

de la367,-



76 COVOARE      

COVOR PIELE typ 5 este un covor de lux din piele, realizat manual, cu modele geometrice interesante, care vor lumina fiecare gospodărie. Este

fabricat cu tehnică patchwork din piele de vită. În ofertă găsiți diferite dimensiuni. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile

enumerate sunt  Model disponibil doar până la lichidarea stocului. în stoc - pregătite pentru expediere. 

Material: piele de vită/pâslă 

Culoare: culori mixe

Înălțimea covorului: 0,8 cm

Gramaj: 2100 g/m2

CARACTERISTICI  PREȚ  

69x140 cm        

141x200 cm

171x240 cm

201x300 cm

       

120x180 cm

367,-

820,-

1.070,-

1.557,-
2.287,-

 DIMENSIUNI 
 Lxl

COVOR PIELE  typ5

DESCRIERE:  

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

de la367,-



COVOR PIELE typ6

DESCRIERE: 

77COVOARE

Material: piele de vită/pâslă 

Culoare: culori mixe

Înălțimea covorului: 0,8 cm

Gramaj: 2100g/m2

CARACTERISTICI  PREȚ DIMENSIUNI  
Lxl

COVOR PIELE typ6 este un covor de lux din piele, realizat manual, cu modele geometrice interesante, care vor lumina fiecare gospodărie. Este

fabricat cu tehnică patchwork din piele de vită. În ofertă găsiți diferite dimensiuni. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile

enumerate sunt   Model disponibil doar până la lichidarea stocului. în stoc - pregătite pentru expediere.

69x140 cm        

141x200 cm

171x240 cm

201x300 cm

       

120x180 cm

367,-

820,-

1.070,-

1.557,-

2.287,-

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

de la367,-



78 COVOARE

COVOR PIELE typ7 este un covor de lux din piele, realizat manual, cu modele geometrice interesante, care vor lumina fiecare gospodărie. Este

fabricat cu tehnică patchwork din piele de vită. În ofertă găsiți diferite dimensiuni. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile

enumerate sunt   Model disponibil doar până la lichidarea stocului. în stoc - pregătite pentru expediere.

Material: piele de vită/pâslă

Culoare: culori mixe

Înălțimea  covorului: 0,8 cm

Gramaj: 2200 g/m2

CARACTERISTICI PREȚ

70x140 cm        

140x200 cm

170x240 cm

200x300 cm

       

120x180 cm

372,-

820,-

1.062,-

1.548,-

2.276,-

DIMENSIUNI
Lxl

COVOR PIELE typ7

DESCRIERE:

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCURILOR

de la372,-



79COVOARE

COVOR  PIELE este un covor de lux din piele, realizat manual, cu modele geometrice interesante, care vor lumina fiecare gospodărie. Este fabricat cu

tehnică patchwork din piele de vită. În ofertă găsiți diferite dimensiuni. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile enumerate sunt

în stoc - pregătite pentru expediere.  Model disponibil doar până la lichidarea stocului.

DESCRIERE:

Material: piele de vită/pâslă

Culoare: culori mixe

Înălțimea covorului:  0,8 cm

Gramaj: 1750 g/m2

CARACTERISTICI

PREȚ

150x150 cm        

   

200x200 cm

1.378,-

2.449,-

DIMENSIUNI
Lxl

(TYP 8)

PREȚDIMENSIUNI
Lxl

(TYP 9)

150x150 cm        

    

200x200 cm

869,-

1.544,-

PREȚDIMENSIUNI
Lxl

(TYP 10)

150x150 cm        

      

200x200 cm

959,-

1.704,-

COVOR PIELE typ 8/9/10

TYP 8

TYP 9

TYP 10

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

de la869,-



RENOX typ1

80 COVOARE

RENOX typ 1 este o bucată de covor de înaltă calitate cu un design modern shaggy, cu părul înalt care completează fiecare interior. În ofertă

găsiți diferite dimensiuni în culoarea - model marmură neagră. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile vor fi în stoc

din 25.02.2019.

Material: 100% poliester

Culoare: model marmură neagră

Grosimea covorului:  0,5 cm

Gramaj: 1250 g/m2

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

120x180 cm

160x230 cm

       

80x200 cm

DIMENSIUNI
Lxl

DESCRIERE:

102,-

136,-

183,-

312,-

NOU

de la102,-



RENOX typ 2 este o bucată de covor de înaltă calitate cu un design modern shaggy, cu părul înalt care completează fiecare interior. În ofertă găsiți

diferite dimensiuni în culoarea model bej. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile vor fi în stoc din 25.02.2019.

RENOX typ2

DESCRIERE:

81COVOARE

Material: 100% poliester

Culoare: model bej

Grosimea covorului: 0,5 cm

Gramaj: 1250g/m2

PARAMETRE PREȚ

80x150 cm        

120x180 cm

160x230 cm

    

80x200 cm       

102,-

136,-

183,-

312,-

DIMENSIUNI
Lxl

NOU

de la102,-



FIRBI

82 COVOARE 

FIRBI este un covor de înaltă calitate, cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culoarea - mai

multe culori model cub. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile vor fi în stoc din 25.02.2019.

Material: 100% poliester       

Culoare: mai multe culori - model cub

Grosimea covorului:  0,5 cm

Gramaj: 1350 g/m2

CARACTERISTICI    PREȚ 

80x150 cm        

       

160x230 cm

DIMENSIUNI
Lxl

DESCRIERE:  

110,-

336,-

NOU

de la110,-



ARILA

ARILA este covor de înaltă calitate cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culoarea - model creangă

bej. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile vor fi în stoc din 25.02.2019.

DESCRIERE: 

83COVOARE

Material: 100% poliester/spumă

Culoare: model creangă bej

Grosimea covorului: 0,5 cm

Gramaj: 720g/m2

Țara de origine: Turcia

CARACTERISTICI PREȚ 

80x150 cm        

160x230 cm

    

80x200 cm       

86,-

115,-

264,-

DIMENSIUNI  
Lxl

NOU

de la86-



ADRIEL typ 2/3 sunt covoare de înaltă calitate, cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite modele și dimensiuni.

Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate modelele și dimensiunile de mai jos sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

ADRIEL typ 2/3

DESCRIERE:

84 COVOARE

Material: 100% poliester/spumă/pâslă 

Culoare: ADRIEL TYP2: maro, ADRIEL TYP3: patchwork roz

Înălțimea părului: 0,5 cm

Gramaj: 800 g/m2

CARACTERISTICI

PREȚ

80x150 cm        

160x230 cm       

78,-

239,-

DIMENSIUNI
Lxl

NOU

(ADRIEL TYP 2)

PREȚDIMENSIUNI

(ADRIEL TYP 3)

80x150 cm        

120x1800 cm       

78,-

140,-

Lxl

ADRIEL typ 2

ADRIEL typ 3

de la78,-



ADRIEL este un covor de înaltă calitate, cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culorea patchwork.

Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc pregătite pentru expediere.

ADRIEL

DESCRIERE:

85COVOARE

Material: 100% poliester/spumă/pâslă

Culoare: patchwork multicolor

Grosimea covorului: 0,5 cm

Gramaj: 680g/m2

Țara de origine: Turcia

CARACTERISTICI PREȚ

80x150 cm        

160x230 cm
    

80x300 cm       
86,-
159,-
264,-

DIMENSIUNI
Lxl

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

*

*

de la86,-



86 COVOARE

BALIN este un covor de înaltă calitate, cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culorea

bej - model vintage. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

Material: 100% poliester

Culoare: bej - model vintage

Grosimea covorului: 0,5 cm

Gramaj: 1250g/m2

Țara de origine: Turcia

CARACTERISTICI  PREȚ

80x200 cm        

180x270 cm       

120x180 cm

134,-

181,-

406,-

DIMENSIUNI
Lxl

BALIN

DESCRIERE:

de la134,-





DESCRIERE:

88 COVOARE

Material: 100% poliester

Model: model pentru copii

Grosimea covorului: 0,5 cm

Gramaj: 1350g/m2

Țara de origine: Turcia

CARACTERISTICI 

VZOR V DOPREDAJI

JENNY, XANDER sunt covoare de înaltă calitate, cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite modele și dimensiuni.

Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

PREȚ     

100x150 cm        

130x200 cm       

108,-

187,-

DIMENSIUNI
Lxl

(XANDER)

100x150 cm        

130x200 cm       

108,-

184,-

Lxl

(JENNY)

XANDER

JENNY

de la108,-

DIMENSIUNI PREȚ     



EBEL

DESCRIERE:

89COVOARE

CARACTERISTICI 

de la108,-

EBEL este un covor de înaltă calitate cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite modele și dimensiuni.

Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

Materiál: 100% poliester

Model: model pentru copii

Grosimea covorului: 0,5 cm

Gramaj: 680g/m2

Țara de origine: Turcia

PREȚ     

100x150 cm        

130x200 cm       

108,-

187,-

DIMENSIUNI
Lxl



ZOAN

90 COVOARE

ZOAN este un covor de înaltă calitate cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite dimensiuni în culoarea

- model ZOO. Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile vor fi în stoc din 25.02.2019.

Material: 100% poliester

Culoare: model ZOO

Grosimea covorului: 0,5 cm

Gramaj: 800 g/m2

CARACTERISTICI  PREȚ  

100x150 cm        

130x200 cm

       

  DIMENSIUNI
Lxl

DESCRIERE:

108,-

187,-

NOU

de la108,-



PRINCESS

DESCRIERE:

91COVOARE

CARACTERISTICI   PREȚDIMENSIUNI
Lxl

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

Princess este un covor de înaltă calitate cu un design modern care completează orice interior. În ofertă găsiți diferite modele și dimensiuni.

Dimensiunile sunt introduse în ordinea Lxl. Toate dimensiunile sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

100x150 cm        

130x200 cm       

100,-
174,-*

*Material: 100% poliester/spumă/pâslă                

Culoare: model pentru copii

Grosimea covorului: 0,5 cm

Gramaj: 680g/m2

de la100,-



92 PERNE

RABITA pernă cu umplutură, 100% poliester, pernă, culoare: negru, bej, gri, albastru deschis, roz, violet și alb, înălțimea părului 2.0 cm, Lxl:

45x45 cm. Toate modelele sunt  RABITA NEW în culorile: gri deschis, verde - greenery în stoc din 10.05.2019în stoc - pregătite pentru expediere.

Material: 100% poliester

Culoare: culori mixe

Înălțimea părului RABITA: 2 cm,

Înălțimea părului RABITA NEW: 1,7 cm

Gramaj RABITA: 1000 g/m2, RABITA NEW: 700g/m2

umplere RABITA, RABITA NEW: 100% poliester

CARACTERISTICI

PREȚ

45x45 cm       

       

DIMENSIUNE
Lxl

RABITA, RABITA NEW perne

DESCRIERE:

69,-   58,-

typ 1 - negru typ 2 - bej typ 3 - gri typ 4 – albastru deschis typ 5 - roz typ 6 - violet typ 7 - alb* * * *

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

de la58,-

RABITA NEW

typ 9 - gri deschis typ 8 - verde, greenery

RABITA RABITA NEW

PREȚ

45x45 cm       

       

DIMENSIUNE
Lxl

69,-

69,-   58,-



93PERNE

EBONA perne

EBONA pernă cu umplutură, 100% poliester, pernă, culoare: maro, bej, gri, albastru deschis, roz, violet și alb, înălțimea părului 5.5-6 cm, Lxl: 45x45 cm.

Toate modelele sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

Material: 100% poliester

Culoare: culori mixe

Înălțimea părului: 5,5-6 cm

Gramaj: 1300 g/m2

Umplutura: 100 % poliester

CARACTERISTICI PREȚ

45x45 cm       

       

DIMENSIUNE
Lxl

DESCRIERE:

15 €

typ 5 - grityp 3 - marotyp 1 - alb typ 2 - bej typ 6 – albastru deschis typ 7 - roz typ 8 - violet

de la75,-



PERNE

PREȚ

45x45 cm       

       

DIMENSIUNE
Lxl

63,-

94

ROSALINE pernă cu umplutură, 20 % poliester / 80% acril, culoare: bej, înălțimea părului 3,0, cm, Lxl: 45x45. Model 

 FOXA pernă cu umplutură, 38 % poliester / 62% acril, culoare: alb + argintiu fir, gri + argintiu fir, roz +  roz auriu fir, taupe + argintiu

fir, înălțimea părului 4.0 cm, Lxl 45x45. În stoc din data de 10.05.2019

în stoc - pregătit pentru

expediere.

Material: 80% acril/20% poliester

Culoare: bej

Înălțimea părului: 3 cm

Gramaj: 800 g/m2

Umplutura: 100 % poliester

CARACTERISTICI

DESCRIERE:

ROSALINE, FOXA  pernă

de la63,-

* NOU

Material:  62% acril, 38% poliester

Culoare: alb + argintiu fir, gri + argintiu fir,

              roz + roz-auriu fir, taupe + argintiu fir

Înălțimea părului: 4 cm

Gramaj: 400 g/m2

Umplutura: 100 % poliester

ROSALINE FOXA

FOXA

FOXAROSALINE

ROSALINE

alb + argintiu taupe +argintiu roz + roz auriu gri +argintiu

ROSALINE FOXA* * 

45x45 cm       

       

DIMENSIUNE
Lxl

52,-

PREȚ



RABIT

RABIT NEW

typ 9 - gri deschis typ 7 - albtyp 8 - verde - greenery typ 2 - bej

95BLANĂ

RABIT, RABIT NEW blană artificială

RABIT blană artificială, culoare: negru, bej, albastru deschis, roz, violet și gri, înălțimea părului 2 cm, 100% poliester, Lxl: 60x90 cm. Toate modele sunt 

RABIT NEW în culorile: bej, alb, verde - greenery și gri deschis în stoc din data de 10.05.2019în stoc - pregătite pentru expediere. 

Material: 100% poliester

Culoare: culori mixe

Înălțimea părului RABIT: 2 cm,

Înălțimea părului RABIT NEW: 1,7 cm 

Gramaj RABIT: 1000 g/m2,

Gramaj RABIT NEW: 700 g/m2

CARACTERISTICI

DESCRIERE:

typ 1 - negru typ 3 - gri typ 4 – albastru deschis typ 5 - roz typ 6 - violet

de la66,-

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

* * *

PREȚ

60x90 cm       

       

DIMENSIUNE
Lxl

74,-   66,-

RABIT

60x90 cm       

       

Lxl

RABIT NEW

PREȚDIMENSIUNE

74,-

74,-   66,-



96 BLANĂ

blană artificială, culoare: bej, gri, alb, maro, albastru deschis, roz, violet sau verde, 100 % poliester, dimensiuni Lxl: 60x90 cm, înălțimea părului 

5,5-6,0 cm. Modelul este în stoc - pregătit pentru expediere.

Material: 100 % poliester

Culoare: culori mixe

Înălțimea părului: 5,5 - 6 cm

Gramaj: 1300 g/m2

CARACTERISTICI PREȚ

60x90 cm       

       

DIMENSIUNE
Lxl

DESCRIERE:

82,-

EBONY blană artificială

typ 1 - alb typ 2 - bej typ 3 - maro typ 4 - verde typ 5 - gri typ 6 – albastru deschis typ 7 - roz typ 8 - violet

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

****

de la82,-



MALONE FOX

MALONE FOX

alb + argintiugri + argintiuroz + roz auriu taupe + argintiu

97BLANĂ

MALONE, FOX blană artificială

MALONE blană artificială, culoare: crem-maro, înălțimea părului 4,5 cm, 100% acril, Lxl: 60x90 cm. Modelul este 

FOX blană artificială, culoare: alb+argintiu, gri+argintiu, roz+roz auriu, taupe+argintiu, înălțimea părului 4,0 cm, 62% acril, 38% poliester, Lxl: 60x90.

În stoc din data de 10.05.2019

în stoc - pregătit pentru expediere.

Material: 100% acril

Culoare: culori mixe

Înălțimea părului: 4,5 cm

Gramaj: 1400 g/m2

CARACTERISTICI

PREȚ

60x90 cm       

       

DIMENSIUNI
Lxl

DESCRIERE:

106,-

de la57,-

* NOU

MALONE MALONE

Material: 62% acril, 38% poliester

Culoare: alb+argintiu, gri+argintiu

          roz+roz auriu, taupe+argintiu

Înălțimea părului: 4,0 cm

Gramaj: 400 g/m2

*FOX

PREȚ

60x90 cm       

       

DIMENSIUNI
Lxl

57,-

* FOX



98 PĂTURI

gri, negru

Material: 100 % poliester

Culoare RABITA: bej, gri, negru, albastru deschis

Culoare RABITA NEW: negru, mov, bej deschis,

                          alb, verde-greenery, gri deschis

Înălțimea părului RABITA: 2 cm

Înălțimea părului RABITA NEW: 2 cm

Gramaj RABITA: 1000 g/m2, Gramaj RABITA NEW: 700 g/m2, 

CARACTERISTICI

PREȚ

150x180 cm

150x170 cm       

       

DIMENSIUNI
Lxl

DESCRIERE:

406,-    308,-

383,-    308,-

RABITA, RABITA NEW - pătură

RABITA TYP 3 - gri
RABITA TYP 1 - negru

RABITA TYP 2 - bej RABITA T YP 4  -  albastru deschis

RABITA pătura elegantă din blană artificială, în culoarea gri și negru, cu dimensiuni: 150x170 cm sau bej și albastru deschis, cu dimensiuni:

150x180 cm, înălțimea părului 2 cm, material 100% poliester. Toate modelele sunt în stoc - pregătite pentru expediere. Model disponibil doar

până la lichidarea stocului. RABITA NEW este o pătură elegantă, fabricată din blană artificială, material: 100% poliester, culoare: negru, mov, bej

deschis, alb, verde - greenery, gri deschis, înălțimea părului: 1,7 cm, Lxl: 150x180 cm. Modele în stoc din data de 10.05.2019.

bej, albastru deschis 

de la308,-

* MODEL ÎN LICHIDAREA STOCULUI

RABITA NEW TYP 9 - gri deschisRABITA NEW TYP 6 - mov RABITA NEW TYP 8 - verde
-greenery

RABITA NEW TYP 7 - alb

RABITA NEW TYP 1 - negru

RABITA

PREȚ

150x180 cm

       

DIMENSIUNI
Lxl

406,-   308,-

RABITA NEW

406,-

mov, verde - greenery,

gri deschis, alb și negru



99PĂTURI

EBONA - pătură

Material: 100% poliester

Culoare: alb, gri, roz, maro

Înălțimea părului: 6 cm

Gramaj: 1300 g/m2           

CARACTERISTICI PREȚDIMENSIUNI
Lxl

DESCRIERE:

EBONA TYP 5 - griEBONA TYP 1 - alb EBONA TYP 3 - maro EBONA TYP 7 - roz

pătura elegantă din blană artificială, în culoarea maro și roz, cu dimensiuni: 150x170 cm sau gri și alb, cu dimensiuni: 150x180 cm, înălțimea părului 

5,5-6 cm, material 100% poliester. Toate modelele sunt în stoc - pregătite pentru expediere.

maro , roz

150x180 cm

150x170 cm       

       

79 €

74 €
 alb, gri

de la373,-



COVOARE
2019

Comenzile

 
Telefon:
 
Adresa

 Bucuresti 2, sector parter, nr.122, Viitorului Str.
  lucru: de punct 

 0751.219.688 

 caminulhighclass@gmail.com
    e-mail: de adresa la face puteti le 

 
 stocului lichidarea la pana valabile sunt si decoatiuni includ  NUmontaj, includ NU si transport incud NU TVA, includ Preturile .

 
 comenzii. lansarea de inainte informati va sa rugam va stocului disponibilitateaPentru

Nu garantăm pentru erorile de .imprimare   Dimensiunile pentru mobilierul tapițat

 
 originalul cu identice fie nu să posibil este și orientative sunt prezentate materialelor ale culoare de Nuanțele

  reclamație.
 de motiv un este nu toleranță cm.Această 5 +/- de toleranță o avea pot 

Pliantul este valabil până la emiterea următorului număr.
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