2019 / 2020

CATALOG MOBILIER
CAMERA COPII

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.

MATEL
sistem de unități, potrivit pentru amenajarea
camerelor de copii sau a camerelor studențești,
material: pal melaminat, cant ABS, modelul de
culori: alb/gri grafit/enigma/galben. Patul vine cu
spaţiu de depozitare, fără saltea şi somieră,
dimensiunea patului: 90x200 cm. Posibilitatea de a
cumpăra saltea şi somieră cu cadru solid de
dimensiunea 90x200 din oferta noastră de la paginile
192 și 193. Componentele se vând individual și sunt
în stoc - pregătite pentru livrare.

nou

dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

1.066,273,Raft B6
100x22x60 cm

1.063,-

834,-

Pat cu spaţiu
de depozitare B7
96x204x76 cm

569,518,-

989,-

Dulap de haine
cu rafturi B1
90x58x200 cm

Dulap combinate B2
80x35x180 cm

Comodă B3
110x37x85 cm

Comodă B4
80x35x135 cm

Comodă B5
110x35x85 cm

259,-

Etajeră B9
44x25x108 cm

549,-

Birou PC B8
120x58x100 cm

DIAZ
sistem de unități modern, potrivit pentru
amenajarea camerelor de copii sau a
camerelor studențești, material:
pal melaminat, modelul de culori:
stejar madura/wellington, patul vine
cu somieră, fără saltea. Vă recomandăm
să cumpărați salteaua de dimensiunea
90x200 din oferta noastră de la paginile
192 și 193. Componentele din sistemul
de unități sunt vândute individual și sunt
în stoc - pregătite pentru livrare.

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

793,-

939,-

1.369,-

1.389,-

179,-

1.199,-

Raft 100
100x21,5x20 cm

422,-

Pat 2S/90 cu somieră și
spațiu de depozitare
207x95x71,5 cm
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Etajeră deschisă 1D1S
56x36x210,5 cm

Etajeră 2D1S
56x36x210,5 cm

Dulap de haine 2D2S
cu raft și sertare
86x59x210,5 cm

Dulap corner combinat 2D
100,5x100,5x210,5 cm

Kontainer 3S
46x36,5x57,5 cm

427,-

Birou PC
104x60x75,5 cm
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1.799,FANY
pat multifuncțional combinat, material:
pal melaminat, model: san remo,
dimensiuni (lxAxh): 216x116x110 cm.
Din set fac parte şi: un birou PC tip pullout, scări, dulap cu raft și somieră.
Salteaua de dimensiunea 90x200 se
poate cumpăra de la pagina 192 și 193.

Componentele - sunt în stoc pregătite pentru livrare: în modelul de culori frasin/violet sau frasin/verde

619,-

295,-

259,-

L 10 - birou PC

L 8 raft combinat

L 9 - raft
96,2x22x40 cm

223,-

L 12
noptieră
45x35x51 cm

120x55x87 cm

Dimensiunile sunt listate în ordinea lxAxh:

1.055,-

1.039,-

909,-

894,-

110x22x65 cm

489,-

667,-

659,L6

comodă
80x40x99,5 cm

1.372,-

1.349,-

L 1 - dulap de haine

L 7 - dulap

cu rafturi
80x52x188 cm

combinat
80x40x188 cm

366,-

L 13 - pat
L3
84x198,5x61,5 cm
vitrină
prețul setului cu somieră lamelară, saltea
35x40x188 cm
și spațiu de depozitare

frasin/violet

2.133,-

2.099,Componentele în modelul de culori frasin/violet sau frasin/verde – la comandă, timpul de livrare este de 6-8 săptămâni:

667,-

659,-

L 16
L 15
etajeră
35x38x154,5 cm

830,-

819,-

pat dublu cu un pat suplimentar.
86x203,5x55,5 cm. Prețul pentru
patul dublu complet cu 2 x somieră lamelară,
2 x saltea și spațiu de depozitare

474,-

609,-

599,737,-

EGO

729,-

ansamblu de unități, potrivit pentru amenajarea camerelor de
copii și a camerelor studențești, material: pal melaminat, modelul
de culori: frasin/violet sau frasin/verde, cant ABS, patul este
furnizat cu saltea din burete, somieră lamelară și spațiu de
depozitare, dimensiunea patului 80x190 cm, patul dublu cu
un pat suplimentar furnizat ca un set, cu saltelele din burete,
somiere lamelare și spațiu de depozitare, dimensiunea patului
superior 80x200 cm, dimensiunea patului suplimentar: 80x195 cm.

L2
dulap cu rafturi
45x52x188 cm

L 14
dulap de haine
corner cu raft
71x71x188 cm

L4

L5

L 11

dulăpior
45x40x144 cm

dulăpior
80x40x144 cm

birou PC corner
96,5x96,5x78 cm

jaseň/zelená
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ANGEL
1.574,-

ansamblu de unități, potrivit pentru amenajarea camerelor de copii și a camerelor studențești, material: pal melaminat, modelul de culori: alb craft, paturile 200x90 cm, 200x160 și 200x180 sunt
livrate fără somieră și fără saltea. Patul 90x200 este livrat cu un sertar sub pat, care servește drept spațiu de depozitare sau dacă adăugați o saltea poate servi ca un pat suplimentar pentru
oaspeți. Paturile 160x200 și 180x200 sunt livrate fără spațiu de depozitare. Puteți să cumpărați salteaua și somiera din oferta noastră de la paginile 192 și 193. Componentele se vând individual
și toate sunt în stoc - pregătite pentru livrare.

957,-

847,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm:

1.766,849,-

799,-

839,-

679,923,-

Comodă 1D-5S
tipul 41
Dulap 2D-2S
tipul 20
84x58,2x190,5cm

955,-

Dulap 1D3S
tipul 10

Etajeră 3S
tipul 11

56x40,2x190,5cm 56x40,2x190,5 cm

757,-

Dulap corner 2D
tipul 21

Comodă 3D-1S
tipul 31

Comodă 3S
tipul 32

Comodă 4D-2S
tipul 33

Comodă 1D-3S
tipul 35

96x96x190,5 cm

84x40,2x130,7 cm

84x40,2x130,7 cm

84x40,2x116,3 cm

56x40,2x116,3 cm

534,-

969,-

469,139,-

179,-

Comodă 2D-6S
tipul 42

Comodă 5S
tipul 43

Comodă 1S
tipul 44

Raft 3D
tipul 60

Raft 84
tipul 62

Raft 118
tipul 61

Birou PC 3S
tipul 80

118,7x40,2x76,5 cm

84x40,2x76,5 cm

84x40x76,5 cm

118,7x25,2x83,2 cm

84x25x21,6 cm

118x25x21,6 cm

118,7x60x76,5 cm

118,7x40,2x76,5 cm

266,-

Noptieră 1S
tipul 95
49,1x40,2x37,6 cm

1.189,1.327,-

2.499,-

Pat tipul 92
160x200

Dulap 3D
tipul 22

447,-

166,4x218x91,5 cm

220,1x60x207,5 cm

1.394,Pat tipul 93
180x200
186,4x218x91,5 cm

Pat 90x200
Spațiu de depozitare tipul 96

cu spațiu de depozitare

sub pat tipul 92 și 93

tipul 90

66,1x199,9x23 cm

95,8x206,1x80,5 cm
bez matraca a roštu

4.358,-

preţul setului
(dulap 3D + pat 160x200 +
2 noptiere)

jaseň/zelená
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EMIO
ansamblu de unități, potrivit pentru amenajarea camerelor de
copii și a camerelor studențești, material: pal melaminat,
modelul de culori: stejar sonoma/alb. Componentele din
sistemul de unități sunt vândute individual. În stoc - pregătite
pentru livrare. Vă recomandăm să cumpărați pentru pat,
somiera și salteaua cu dimensiunea 90x200 de la pagina 192 și
193.

789,-

Pat Tipul 04 90 x 200 cm
fără somieră și fără saltea
204x96x64 cm
dub sonoma/biela
stejar
sonoma/alb

1.818,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

209,-

478,-

293,-

958,-

Noptieră Tipul 05
45x40x38 cm

389,-

Cabinet suspendat Tipul 07
204x25x39 cm

Birou PC Tipul 06

Dulap cu 3-uși Tipul 01

Etajeră Tipul 08

Dulap cu 2-uși Tipul 02

104x50x76 cm

dulap de haine cu rafturi
135x55x190 cm

59x25x175 cm

dulap de haine cu rafturi
90x55x190 cm

nou

BEVERLY
ansamblu de unități, potrivit pentru amenajarea camerelor de copii și a camerelor studențești, material: pal
melaminat, cant ABS, model: pin andersen/grafit gri, şipcile decorative din MDF în culoarea grafit gri slujesc şi
ca mânere. Patul este livrat cu spaţiu de depozitare, dimensiunea patului: 90x200 cm. Posibilitatea de a
cumpăra saltea şi somieră cu un cadru solid de dimensiunea 90x200 cm pe baza ofertei de la pagina 192 şi 193.
Componentele din sistemul de unități sunt vândute individual şi toate sunt în stoc - pregătite pentru livrare.

576,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

254,Raft
138x25,5x39,2 cm

1.013,-

639,-

Birou PC

Pat cu spaţiu de depozitare

Comodă 80

138x60x75 cm

205x94x59 cm, dimensiunea patului 90x200 cm

80x41x101 cm
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1.366,-

1.074,-

796,-

Dulap de haine
corner cu rafturi

Dulap de haine 2D
cu sertare

Dulap cu rafturi
şi sertare

93x93x194 cm

80x54x194 cm

55x41x194 cm

699,-

Etajeră
55x41x194 cm
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rafturi
dulap cu

nou
Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

479,-

499,-

695,-

727,-

LUIS
ansamblu de unități, potrivit pentru amenajarea camerelor de copii
și a camerelor studențești, din patul multifunctional combinat fac
parte şi biroul PC, scările, dulapul cu rafturi şi somiera. Posibilitatea
de a cumpăra saltea de dimensiunea 90x200 cm, cu o înălţime
maximă de 14 cm, din oferta de la pagina 192 şi 193, material:
pal melaminat, cant ABS, modelul de culori: stejar jantar/alb mat.
Componentele sunt vândute individual şi toate sunt în stoc pregătite pentru livrare.

2.629,-

949,-

măsuţă de cafea

comodă RTV cu raft

65,4x53,2x42,5 cm

124,4x42x42,5 cm (RTV)
124,4x21,6x24 cm (raft)

novinka
comodă 92

comodă 138

dulap cu rafturi

91,6x42x94 cm

137,4x42x94 cm

55,8x42x186,7 cm

dulap de haine
cu 2 rafturi
80x54x186,7 cm

dulap cu rafturi

383,-

pat combinat
cu somieră
dimensiunea patului 90x200 cm
204,4x121,8x186,7 cm

dulap de haine cu rafturi

dulap de haine cu rafturi

nou

stejar sonoma/alb

2.585,-

SUN

pat multifuncțional combinat, material: pal melaminat, modelul de culori: stejar sonoma/alb sau alb/gri,
dimensiuni: (lxAxh): 204x95-112x160 cm. Din set fac parte şi: un birou PC, scări, etajeră, dulap de haine
cu rafturi și somieră. Salteaua de dimensiunea 90x200 se poate cumpăra de la pagina 192 și 193.

alb/gri

preț redus pentru set

superior + pat
2.799,- +(dulap
spațiu de depozitare)

1.999,dulap superior pentru pat

pat 90x200
94x203,4x42,3 cm

455,-

304x53,5x203 cm

TIDY

spațiu de depozitare
189,4x93x21,9 cm

418,-

ansamblu de unități, potrivit pentru amenajarea camerelor de copii și a camerelor studențești, material:
DTD placat, modelul de culori: alb/taupe gri-maro. Patul este livrat fără somieră și fără saltea. Pentru pat
recomandăm să cumpărați somieră din metal 7861, cu un cadru solid și salteaua de dimensiunia 90x200 din oferta
noastră, de la paginile 192 și 193. Dimensiunile (lxAxh): dulap superior pentru pat: 304x53,5x203 cm, pat 90x200:
94x203,4x42,3 cm, spațiul de depozitare: 189,4x93x21,9 cm. Pentru pat puteți cumpăra spațiu de depozitare, care
poate servi drept spațiu de depozitare sau când adăgați o saltea poate servi ca un pat suplimentar pentru oaspeți.
În stoc - pregătit pentru livrare. Dimensiunea interioară a spațiului de depozitare (lxAxh): 195x90x13 cm.
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noi modele
de culori

ul
model eftin
ii
cel ma

alb/stejar sonoma

459,-

197,-

493,-

TEYO

319,-

Comodă 2D1S
83x34x85 cm

386,-

578,-

produs nou în
sortiment

Pat 1S/90 cu spațiu de depozitare
95,5x203x60 cm
Raft suspendat 120
120x23x45,5 cm

274,-

Birou PC cu sertar
120x54x77 cm

386,-

587,-

139,-

209,-

313,-

206,produs nou în
sortiment

304,-

Comodă 3D2S
123x34x85 cm

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm.

Toate produsele sunt în stoc pregătite pentru livrare în ambele modele de
culori: stejar sonoma sau alb/stejar sonoma.

Cabinet suspendat 1D
120x23x55 cm

Vitrină 2D1W1S/80
83x34x144cm

sistem de unități modern, potrivit pentru amenajarea camerelor de
copii și a camerelor studențești, material: pal melaminat, modelul de
culori: stejar sonoma sau alb/stejar sonoma, patul este prevăzut cu
spațiu de depozitare vine fără somieră și fără saltea. Puteți să
cumpărați salteaua și somiera cu dimensiunea 90x200 din oferta de la
paginile 192 și 193. Componentele se vând individual și toate sunt -în
stoc pregătite pentru livrare.

Măsuţă de cafea 120
120x59x55 cm

Etajeră deschisă 1S Vitrină 1D1W1S
50x34x195 cm
50x34x195 cm

Etajeră 2D1S
50x34x195 cm

Comodă 1D1S
83x34x42 cm

Dulap de haine
4D cu rafturi
83x55x195 cm

Comodă RTV 2D1S
123x38x42 cm

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm.

172,-

Raft 01
140x25x26

LOBETE
1.086,-

ansamblu de unități modern, potrivit pentru amenajarea camerelor de copii și a camerelor studențești, material: pal melaminat,
model: gri/alb/violet, patul este livrat fără somieră și fără saltea. Puteți să cumpărați salteaua și somiera Monna cu un cadru solid,
de dimensiunea, 90x200 cm din oferta de la paginile 192 și 193. Componentele se vând individual
și toate sunt - în stoc pregătite pentru livrare.
Spațiu de
depozitare
sub pat
144x43x21

1.528,-

549,-

993,-

1.014,-

365,-

Noptieră 02
50x41x37

743,329,772,-

836,-

Pat 09
95x210x77

572,-

Dulap de haine S82
91x58x201

Dulap de haine corner
combinat 89
97x97x197

Vitrină 81
52x41x197

Dulap cu rafturi R82
90x41x197
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Comodă 43
135x41x120

Comodă 40
90x41x120

Comodă 34
80x41x95

Birou PC 21
110x60x75
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TOPTY

sistem de unități modern, potrivit pentru amenajarea biroului, spațiului de lucru, livingului și holului, pal melaminat,
modelul de culori: alb + stejar sonoma. Componentele din sistemul de unități sunt vândute individual și sunt
în stoc - pregătite pentru livrare.
Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm.

658,-

Tipul 01
Dulap cu două uși
2d1s cu sertar
80x57x183 cm

399,-

349,-

399,-

329,-

517,-

Tipul 02
Vitrină 2D1W1S/80
80x33x145 cm

Tipul 03
Vitrină 1D1W1S
40x33x183 cm

Tipul 05
Tipul 04
Etajeră 2d1s
Etajeră 1d1s
40x33x183 cm
cu sertar
40x33x183 cm

Tipul 06
Etajeră deschisă
înaltă 80
80x33x183 cm

519,-

573,-

365,-

Tipul 07 Comodă 3d2s
120x33x85 cm

Tipul 08 Comodă 2d5s
120x33x85 cm

Tipul 09 Birou PC 1d1s
120x55x77 cm

217,Tipul 18 Măsuță de cafea 115
115x55x48 cm

397,293,-

Tipul 10 Pantofar 3k
80x27x121 cm

Tipul 11 Pantofar 2k
80x27x85 cm

438,-

Tipul 12 Comodă 1d4s
80x33x85 cm

253,-

Tipul 13 Comodă 2d
80x33x85 cm

319,-

Tipul 14 Comodă 2d1s
80x33x85 cm

318,-

Tipul 15 Comodă RTV 2d
120x42x46 cm

169,-

Tipul 16
Etajeră mică deschisă 80
80x33x85 cm

179,-

Tipul 17 Cuier
80x23x100 cm

nou

1.789,Ansamblu

636,Comodă

379,prețul setului
pentru copii
4+1

SIGRID

MASIMO

sistem potrivit pentru amenajarea camerelor de copii şi studenţeşti, material: pal melaminat, modelul de culori: antracit/alb/galben.
Dimensiuni (lxAxh): etajeră 80x33x173 cm, birou PC 100x50x75,5, raft 100x22x50 cm, dulap 70x50x190 cm. Posibilitatea de a cumpăra şi comodă de dimensiunea
(lxAxh): 120x40,5x84 cm la preţul de 636,-.
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set practic pentru copii 1 + 4, material: lemn de mesteacăn
îndoit, model: masă-lemn natural, scăunelele-mix de culori,
dimensiuni (lxAxh): masă: 60x60x45 cm, scăunel: 26x26x30
cm. Înălțimea șezutului: 30 cm. Model disponibil doar în
limita stocului.

MOBILIER PENTRU CAMERA COPIILOR

BIROURI PC

116,LYON
măsuță pentru notebook
cu înălțime reglabilă, material:
MDF fag + metal argintiu,
(lxAxh): 53,5x41x46,5/75 cm.

119,-

109,-

199,-

NOVA

EVALD

JOFRY

măsuță pentru notebook cu
înălțime reglabilă pe roți
(2 roți cu frâne), material: MDF
negru + metal argintiu, (lxAxh):
65x42,5x47/67 cm.

portabil, măsuţă pliabilă pentru
notebook, cu placă superioară
reglabilă în trei poziții și înălțime
reglabilă, material: MDF + metal,
model: alb sau negru,
dimensiuni (lxAxh): 60x35x20 cm.

birou pentru PC cu raft
glisant pentru tastatură,
material: metal + MDF,
model: negru + argintiu,
dimensiuni:
(lxAxh): 60x53,5x75 cm.

diverse autocolante decorative

SVEND

TIPUL 1 - marinar

TIPUL 2 - fotbal

775,-

913,-

TIPUL 3 - formula TIPUL 4 – bufnită

235,-

Tipul 22
noptieră
55x44x51 cm

499,-

doar în limita stocului disponibil

sistem de unități modern, potrivit pentru amenajarea camerelor de copii și a camerelor studențești, din
care puteți să construiți un ansamblu după ideea dumneavoastră, material: pal melaminat, cant ABS,
modelul de culori: alb + mânerele în culorile roșu, verde, portocaliu (după alegerea dumneavoastră).
Prețul mânerelor este de 18,-/buc. Posibilitatea de a cumpăra setul original de autocolante decorative
cu tema: formula, fotbal, marinar și bufnițe. Prețul setului este de 346,-. Patul este livrat fără somieră și
saltea. Puteți să cumpărați salteaua și somiera din oferta de la paginile 192 și 193. Componentele din
sistemul de unități sunt vândute individual și sunt în stoc - pregătite pentru livrare. Tipul 4 tipul doar
în limita stocului disponibil.
Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh)

579,-

Tipul 4
comodă 4D
90x40x94 cm

611,-

268,-

Prețul pentru 1buc de mâner este de 18,-

Tipul 9
raft suspendat
110x23x50 cm

557,-

413,-

Tipul 2
comodă 4S

Tipul 3
comodă 2S2D

Tipul 8
birou PC

Tipul 5
dulap combinat
80 3S1D

80x40x93 cm

80x40x104 cm

110x50x76 cm

80x40x160 cm

MOBILIER PENTRU CAMERA COPIILOR

Tipul 6
dulap de haine 2D cu rafturi

Tipul 36
pat 90/200 fără saltea și somieră

80x50x193 cm

94x205x70 cm
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134,-

128,-

105,-

99,-

429,-

JUVEN
etajeră practică cu
5-rafturi, model: crom,
(lxAxh): 90x45x180 cm.
Capacitatea de încărcare
a unui raft este de 40 kg.

BAKI NEW

BAKI NEW TIPUL 2

BAKI NEW TIPUL 1

BAKI NEW TIPUL 3

285,-

etajeră multifuncțională se poate folosi ca și bibliotecă, material: PAL,
model: alb. Disponibil în trei mărimi (lxAxh).
BAKI NEW TIPUL 1 - 43x20x143,5 cm BAKI NEW TIPUL 3 - 43x20x86,5 cm
BAKI NEW TIPUL 2 - 43x20x115 cm

295,-

229,-

185,-

185,-

ERDEM NEW
etajeră modernă multifuncțională, material:
DTD, model: pin + alb. Disponibil în trei
mărimi (lxAxh). TIPUL 1, TIPUL 2 în stoc
din data de 16.09.2019.

JENSEN

ERDEM NEW TYP 1 - 60x24x108 cm
ERDEM NEW TYP 2 - 60x24x145 cm
ERDEM NEW TYP 3 - 60x24x180 cm
ERDEM NEW TIPUL 1

ERDEM NEW TIPUL 2

ERDEM NEW TIPUL 3

HARUN

etajeră multifuncțională cu design modern,
modelul de culoare: gri, alb și verde, (lxAxh):
120x30x102 cm, material: MDF
+ construcția de bambus.

etajeră multifuncțională cu design modern,
modelul de culori: alb și gri cu construcție
de bambus, (lxAxh): 60x33x86 cm, material:
MDF + construcția de bambus.

ORESTES

953,-

ansamblu de unități potrivit pentru amenajarea camerelor de copii și a camerelor studențești, material: pal
melaminat, cant ABS, model: stejar san remo. Patul este prevăzut cu spațiu de depozitare, se livrează somieră și
fără saltea. Puteți să cumpărați salteaua cu dimensiunea 90x200 din oferta de la pagina 192 și 193. Componentele
din sistemul de unități se vând individual și sunt în stoc - pregătite pentru livrare. Se poate combina cu ansamblul
pentru hol Orestes de la pagina 229.

119,Raft 110
108x25x10 cm

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

519,-

309,-

866,-

103,Raft 80
80x25x10 cm

346,-

169,-

Dulăpior suspendat 110
108x23,5x33,5 cm

10

Comodă 3S
80x40x81 cm

Pat 90

95x205,5x81 cm
cu somieră, fără saltea, cu spațiu de depozitare

Birou PC 110
108x55x74 cm

Dulap 3S

Dulap de haine
cu raft 2D

40x40x58,5 cm

90x57,5x217,5 cm

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU CAMERA COPIILOR/ETAJERE

699,-

649,-

699,-

nou

nou

GROSI

VELENA

pat modern cu somieră tip sul. Material: lemn de pin masiv. Culoare: gri. Dimensiuni (lxAxh):
212x107x140 cm. Suprafaţă de dormit 90x200cm. Posibiltatea de a cumpăra saltea cu dimensiunea
90x200cm pe baza ofertei noastre la paginile 192 şi 193.

pat modern cu somieră tip sul. Material: lemn de pin masiv. Model de culoare: natural. Dimensiuni (lxAxh): 208x98x148 cm. Spaţiu
de dormit 90x200cm. Posibiliatea de a cumpăra saltea cu dimensiunea 90x200 cm pe baza ofertei la paginile 192 şi 193.

1.282,nou

848,nou

IMPRES
pat modern cu somieră tip sul. Material: lemn de pin masiv + MDF. Modelul de culori: alb.
Dimensiuni (lxAxh): 207x97x165 cm. Spaţiu de dormit 90x200 cm. Posibilitatea de a cumpăra
saltea cu dimensiunea 90x200cm pe baza ofertei noastre de la paginile 192 şi 193.

VERSO
pat supraetajat cu somieră tip sul, model: lemn de pin masiv, culoare: maro deschis. Dimensiuni (lxAxh): 208x98x149 cm.
Suprafaţa de dormit: 90x200cm. Scara se poate monta pe partea dreaptă sau stângă a patului. Posibilitatea de a cumpăra saltea cu
dimensiunea 90x200cm pe baza ofertei noastre de la paginile 192 şi 193, salteaua de sus cu înălţime max. de 14 cm.

1.669,-

1.742,nou

ROWAN
pat supraetajat, care se poate descompune cu suporturi pentru saltea tip sul, model: lemn de pin masiv în
culoarea albă, șipci superioare în model maro deschis. Dimensiuni (lxAxh): 210x100x159 cm. Suprafața de dormit
90x200 cm. Scara se poate monta pe partea dreapta sau stângă. Posibilitatea de a cumpăra o saltea de
dimensiunea 90x200 cm pe baza ofertei noastre de la paginile 192 şi 193. Dacă este necesar, se poate împarți în 2
paturi individuale.

LUINI
pat supraetajat din lemn, care se poate descompune cu suporturi pentru saltea tip sul. Model: lemn de pin masiv
în culoare naturală. Dimensiuni (lxAxh): 208x156x152 cm, suprafață de dormit a patului de jos 140x200 cm,
suprafață de dormit a patului de sus 90x200 cm. Scara se poate monta pe partea dreaptă sau stângă. Posibilitatea
de a cumpăra saltea de dimensiunea 140x200 și 90x200 cm pe baza ofertei noastre de la paginile 192 şi 193.
Salteaua patului de sus cu o înalţime max. 14 cm. Dacă este necesar, se poate împărți în 2 paturi individuale.

1.580,-

1.839,BAGIRA
pat supraetajat, care se poate descompune cu suporturi pentru saltea tip sul, model: lemn de pin masiv în culoarea
albă. Dimensiuni (lxAxh): 211x151x150 cm. Suprafață de dormit a patului de jos 140x200 cm. Suprafață de dormit a
patului de sus 90x200 cm. Scara se poate monta pe partea dreaptă sau stângă. Posibilitatea de a cumpăra o saltea de
dimensiunea 140x200 și 90x200 cm pe baza ofertei noastre de la paginile 192 şi 193. Salteaua patului de sus cu o
înălţime max. 14cm. Dacă este necesar, se poate împarți în 2 paturi individuale.

PATURI SUPRAPUSE/PATURI

RAVELO
pat supraetajat, care se poate descompune cu suporturi pentru saltea tip sul, model: lemn de pin masiv
în culoarea albă. Dimensiuni (lxAxh): 208x98x156 cm. Suprafața de dormit 90x200 cm. Scara se poate monta
pe partea dreaptă sau stângă. Posibilitatea de a cumpăra o saltea de dimensiunea 90x200 cm pe baza ofertei
noastre de la paginile 192 şi 193. Salteaua patului de sus cu o înălţime max. 14cm . Dacă este necesar, se poate
împarți în 2 paturi individuale.
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MAKIRA

476,sertar sub pat

1.383,-

FORKOLA

pat supraetajat, material: lemn masiv + MDF, modelul de culori: stejar. Patul este prevăzut cu somieră lamelară. Dimensiuni
(lxAxh): 207x95,6x164,2 cm. Vă recomandăm să cumpăraţi pentru pat o saltea de dimensiunea 90x200 cm (salteaua patului de sus
cu o înalţime max. 15 cm) din paginile 192 şi 193. Posibilitatea de a cumpăra sertar sub pat la preţul de 476,- în culoarea stejarului.
Sertarul se poate folosi ca spaţiu de depozitare sau ca un pat suplimentar (după cumpărare saltelei cu dimensiunea 90x195 cm).
Dimensiuni sertar sub pat (lxAxh): 94x198x23,6cm. În stoc din 15.10.2019.

476,-

1.383,-

sertar sub pat

pat supraetajat, material: lemn masiv + MDF, modelul de culori: gri. Patul este prevăzut cu somieră lamelară. Dimensiuni
(lxAxh): 210,8x98,2x169 cm. Vă recomandăm să cumpăraţi pentru pat saltea cu dimensiunea 90x200 cm (salteaua patului de
sus cu o înalţime max.15 cm ) de la paginile 192 şi 193. Posibilitatea de a cumpăra sertar sub pat la preţul de 476,- în culoarea gri.
Sertarul se poate folosi ca spaţiu de depozitare sau ca un pat suplimentar (după cumpărarea saltelei cu dimensiunea 90x195
cm). Dimensiuni sertar sub pat (lxAxh): 94x198x23,6cm. În stoc din 15.10.2019.

1.084,-

INDIGO
pat din lemn cu suprafață de dormit înălțată și suport pentru saltea tip sul. Patul poate fi achiziționat
cu o cortină roz sau albastră și tunel, model: lemn masiv de pin + bumbac. Scara se poate monta pe
partea dreaptă sau stângă. Dimensiuni (lxAxh): 208x98/128x110 cm. Suprafață de dormit 90x200
cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea de dimensiunea 90x200 cm cu înalţimea max.14cm, pe baza
ofertei noastre de la paginile192 şi 193.

1.244,-

1.349,nou

ALZENA
pat din lemn cu suprafață de dormit înălțată și suport pentru saltea tip sul, masă tip pull-out și etajeră pe roți.
Patul poate fi achiziționat cu o cortină roz sau albastră. Scara se poate monta pe partea dreaptă sau stângă.
Model: lemn masiv de pin de culoare naturală + bumbac. Dimensiuni (lxAxh): 198x98x110 cm. Suprafață de
dormit 90x200 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea de dimensiunea 90x200 cm cu o înalţime max. 14cm,
pe baza ofertei noastre de la paginile 192 şi 193.
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VERDI
pat din lemn cu suprafaţă de dormit înalţată cu suport pentru saltea tip sul şi topogan. Scara şi topoganul se pot monta
pe partea dreaptă sau stângă în funcţie de spaţiul disponibil. Model: lemn masiv de pin de culoare albă + bumbac.
Dimensiuni (lxAxh): 208x128/220x110cm. Suprafaţă de dormit 90x200cm. Posibilitatea de a cumpăra saltea cu
dimensiunea 90x200cm cu o înălțime max. 14cm, pe baza ofertei noastre de la paginile 192 şi 193.

PATURI SUPRAPUSE/PATURI

1.819,-

nou

1.469,gri sau stejar

1.969,alb

gri

AUSTIN NEW

stejar

pat cu un pat suplimentar și 3 sertare, material: lemn masiv + MDF, modelul de culori: gri sau stejar. Patul este
furnizat cu suporturi pentru saltea lamelare. Dimensiuni (lxAxh): 206,8x99,6x93,5 cm. Posibilitatea de a cumpăra
o saltea de dimensiunea 90x200 cm (pe patul suplimentar recomandăm o înălțime max de 12cm) de la paginile
192 şi 193. În stoc din 15.10.2019.

AUSTIN
pat cu un pat suplimentar și spațiu de depozitare din lemn masiv de pin + MDF, modelul de culori: alb.
Furnizat cu suporturi pentru saltea lamelare. Dimensiuni (lxAxh): 221x100x92 cm. Dimensiunile suprafeței
de dormit a patului de sus 90x210 cm, dimensiunea patului suplimentar 90x200 cm. Posibilitatea de a
cumpăra o saltea de dimensiunea 90x200 cm (pat suplimentar) cu o înalţime maximă de 20 cm şi 90x210cm
(patul de sus) pe baza ofertei noastre de la paginile 192 şi 193.

1.529,-

nou

1.529,-

gri

BAROBA

stejar antic

pat cu pat suplimentar, material: lemn masiv + MDF, modelul de culori: gri sau stejar antic. Patul este prevăzut cu suport pentru saltea lamelar. Dimensiuni (lxAxh): 209x96,3x107,2cm.
Recomandăm cumpărarea saltelei cu dimensiunea 90x200cm (pentru patul suplimentar o înălţime maximă de 25 cm) de la paginile 192 şi 193. În stoc din 15.10.2019.

nou

1.899,-

GORETA

pat extensibil cu 3 sertare, material: lemn masiv + MDF, model de culori: stejar. Patul e furnizat cu somieră
lamelară. Dimensiuni (lxAxh): 209x103x72cm, dimensiunile suprafeței de dormit: 180x200cm. Înălțimea
până la somieră 36 cm. Vă recomandăm să cumpăraţi pentru pat o saltea cu dimensiunea 90x200 cm de
la paginile 192 şi 193. În stoc din 15.10.2019.

1.079,-

1.573,-

nou

INTRO
pat cu un pat suplimentar din lemn masiv de pin + MDF, modelul de culori: alb. Furnizat cu suport pentru saltea tip
sul. Dimensiuni (lxAxh): 206x96x66cm. Posibilitatea de a cumpăra saltea cu dimensiunea 90x200 pe baza ofertei
noastre de la paginile 192 şi 193. Recomandăm pentru patul suplimentar saltea cu o înălţime maximă de 14 cm.

PATURI

nou

GLAMIS
pat cu un pat suplimentar din lemn masiv de pin + MDF, modelul de culori: alb.Furnizat cu suport pentru
saltea tip sul. Dimensiuni (lxAxh): 212x97x92 cm. Posibilitatea de a cumpăra saltea cu dimensiunea 90x200
pe baza ofertei noastre de la paginile 192 şi 193. Recomandăm pentru patul suplimentar saltea cu
o înălţime maximă de 20 cm.
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766,-

1.259,-

MAXI

LAURA

natural

pat multifuncțional, 4 sertare mici și 1 sertar mare, 1 cutie pe roți, pin masiv lăcuit, modelul de culori: natural,
dimensiuni: (lxAxh): 205x99,5x69,5 cm, suprafața de dormit (lxL): 90x200 cm, prețul include suportul pentru saltea
fără saltea. Posibilitatea de a cumpăra o saltea 90x200 cm pe baza ofertei largi de la pagina 192 şi 193.

natural

pat cu un pat suplimentar, pin masiv lăcuit, modelul de culori: natural, dimensiuni (lxAxh): 208,5x96,5x66 cm, suprafaț
de dormit( lxL): 90x203 cm, dimensiunea patului suplimentar 90x200 cm, 2 suporturi pentru saltele tip sul, fără salt
Pentru patul de sus puteți cumpăra salteaua Futon Arona, dimensiunea 90x203 și pentru patul suplimentar se poat
cumpăra saltea 90x200 cu o înălțime max. de 10 cm pe baza ofertei largi de la pagina 192 şi 193.

1.186,-

1.099,-

alb cu model
de lemn vizibil

natural

pat cu un pat suplimentar pull-out (cel de jos este pe roți) + 3 sertare mici, plăci pentru suportul de saltea pe patul superior; partea de mijloc și patul inferior din placaj, material: pin masiv
lăcuit; culoarea lemnului: natural sau alb cu model de lemn vizibil; dimensiuni (lxAxh): 208x98x63 cm-pat, 200x90 cm, pat suplimentar 194x90cm cu o înălţime maximă de 10 cm. Capacitatea
maximă a paturilor individuale este de 120 kg. Preț fără saltea. Posibilitatea de a cumpăra saltea pentru pat pe baza ofertei noastre de la paginile 192 si 193.

MARINELLA

469,-

1.128,-

nou
Model D material Mura 100 negru/
material cu model M35

alb

natural

Model D piele ecologică maro/
material cu model Vegas 3

JUDIT
BONEL

pat modern cu spațiu de depozitare, model S/D, umplutură de calitate din bonel,
material: piele ecologică maro/material cu model Vegas 3 sau material Mura 100
negru/material cu model M35 ambele modele de culori - în stoc pregătite pentru
livrare, dimensiuni (lxAxh): 205x84x63 cm, suprafață de dormit: (lxL): 80x200 cm,
înălțimea x adâncimea șezutului: 40x80 cm.

1.186,-

LIVIO

427,-

Pat masiv potrivit pentru camere de copii, dormitoare sau locuri de cazare. Mat
masiv de pin, lăcuit, modelul de culori: natur
suprafaţă de dormit 90x200 cm. Patul este furnizat fără saltea şi suportul pentru saltea.
Posibilitatea de a cumpăra saltea şi suport pentru saltea de dimensiunea 90x200 cm
pe baza ofertei noastre de la pagina 192 şi 193.

1.186,-

model nou de culoare

VISKA
14

pat modern cu tăblie matlasată înaltă și spaţiu de depozitare practice -2 sertare, inclus somieră lamelară, model: material gri sau maro, dimensiuni (lxAxh): 96x214,5x103 cm, suprafaţă de dormit:
90x200 cm, înălțime până la somieră: 35,2 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea 90x200 cm pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

