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JADE Tipul 2
de masă, culoare gri, 

material: lemn + textile, 
25x25x53 cm

105,-

JADE Tipul 3
de masă, culoare negru, material: 

lemn + textile, 25x25x48 cm. 
Model disponibil până la limita stocurilor.

106,-

JADE Tipul 4
de masă, culoare negru, material: 

metal + textile, 24x24x55 cm. 
Model disponibil până 

la limita stocurilor.

112,-

JADE Tipul 5
de masă, culoarea albă, material: 
metal + textile, 20x20x39,5 cm. 

Model disponibil doar în limita stocurilor.

84,-

JADE Tipul 7
de masă, culoare negru, 

material: textile + crom + sticlă, 
24x24x49 cm.

112,-

JADE Tipul 8
de masă, culoare negru, 
material: textile + crom, 

24x24x49 cm.

lămpi moderne în linii curate, dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm. Tipul becului E27(nu este inclus).JADE

2 LĂMPI

QENNY Tipul 14

alb

QENNY Tipul 15

negru

175,-

de masă, material: metal + textile, 
model culori: alb sau negru. 

Dimensiuni (lxAxh): 25x25x60,5 cm.

QENNY Tipul 16

alb

QENNY Tipul 17

negru

de podea, material: metal + textile, model culori: 
alb sau negru. Dimensiuni (lxAxh): 36x36x148,5 cm.

QENNY Tipul 18

model maro

QENNY Tipul 19

alb negru

88,-
material: beton+metal+textile, 
modelul de culori : gri-deschis+
roz auriu+model maro, gri deschis+
nichel+alb, gri deschis+alamă+negru. 
Dimensiuni (lxAxh): 18x18x37,1 cm.

de podea, material: chrom + textile, modelul de 
culori: alb sau gri închis taupe. Dimensiuni 

(lxAxh): 15x15x118,5 cm. 

211,-

QENNY Tipul 21

alb

QENNY Tipul 22

gri-maro taupe

lămpi trendy Toate lămpile sunt livrate fără bec și sunt în stoc – pregătite pentru livrare.

QENNY

 lămpi de masă elegante și colorate, 
dimensiunile sunt listate în ordinea 

(lxAxh) în cm. Lămpile sunt 
livrate fără becuri. 

Tipul becului 
E14 (tipul 1,2,3,4,5,12,13,18,19,20)

sau E27
(tipul 6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,21,22)

QENNY Tipul 1

alb

QENNY Tipul 2

gri

QENNY Tipul 3

gri-maro taupe

două combinații de culori: 
alb + gri și cafeniu+gri, 
material: ceramică + 
textile, dimensiuni 
(lxAxh): 18,5x18,5x37 cm.

QENNY Tipul 4

cafeniu+gri

QENNY Tipul 5

alb+gri 

QENNY Tipul 8

model de flori

QENNY Tipul 7QENNY Tipul 6

model de păsărimodel de frunze

trei culori: alb, negru și gri, material: ceramică + textile, dimensiuni lampă 
(lxAxh): 36,5x18x42 cm. Model de culori negru, doar până la epuizarea stocului.

QENNY Tipul 9

alb

QENNY Tipul 10

neagră

QENNY Tipul 11

gri

două culori: alb și 
verde, material: 
ceramică + textile, 
dimensiuni (lxAxh): 
14x14x24 cm.

QENNY Tipul 13QENNY Tipul 12

verdealb

78,- 46,-

119,-

59,-

trei culori combinate: model frunze, model păsări și model flori, 
material: lemn + textil, dimensiuni lampă (lxAxh): 19,5x19,5x38,5 cm.

79,-

modele de culori: alb, 
gri, gri-maro taupe, 
material: ceramică + textil, 
dimensiuni-abajur (lxh): 
16x15 cm, înălțimea bazei 
este de 32 cm. 

106,-

QENNY Tipul 20

279,-

noutăţi



325,-

lămpi trendy Toate lămpile sunt furnizate fără bec și sunt în stoc – pregătite pentru livrare.

439,- 509,- 518,-

CINDA Tipul 8
de podea, material: metal, 

culoare nichel, 84x28x156 cm. 
Model disponibil doar 

în limita stocurilor. 

CINDA Tipul 15
de podea, material: oțel 

inoxidabil + marmură + metal, 
culori: nichel + marmură neagră, 

(lxAxh): 90x30x166 cm, 
reglabilă la o lățime de 90 cm. 

299,-
CINDA Tipul 16

de podea, material: 
oțel inoxidabil + marmură + metal, 
culori: nichel + marmură neagră, 

(lxAxh): 170x38x200 cm, 
reglabilă la o lățime de 170 cm.

554,- 549,-

CINDA Tipul 18
de podea, material: metal + marmură, 

abajur de pânză, culoare neagră,
 (lxAxh): 160x40x216 cm, reglabil 

la o lățime de 160 cm. 
Model disponibil doar în limita stocurilor. 

CINDA Tipul 17
de podea, material: oțel inoxidabil 

oțel + marmură + metal, culori: 
nichel + marmură neagră, 
(lxAxh): 220x45x230 cm, 

reglabilă la o lățime de 220 cm. 
Model disponibil doar în 

limita stocurilor.

CINDA Tipul 12
de podea, material: metal + 

textile, culoare: negru 
30x30x135 cm. 

În stoc din 30.09.2019.

CINDA Tipul 13
de podea, material: 

metal + acril, culoarea 
argintiu, 46x46x165 cm

CINDA Tipul 26
de podea, material: metal + lemn, 

culoare neagră, 40x70x150 cm 

713,-
CINDA Tipul 27

de podea, 
material: metal + 

lemn, culoare negru, 
65x55x145 cm. Model 

disponibil doar 
în limita stocurilor.

649,-

CINDA
Tipul 14

de masă, material: 
metal + acril, culoarea 

argintului 25x25x39 cm

CINDA Tipul 1 
de podea, material: metal + 

marmură, culoare nichel, 
120x35x230 cm

CINDA Tipul 2
 de podea, material: metal, 

culoare negru, 35x35x125 cm. 
Model disponibil doar 

în limita stocurilor.

CINDA Tipul 3
de podea, material: metal, 

culoare negru + bronz 
(hxl): 170x25 cm, 

baza: 25x25x3 cm, diametrul 
abajurului: 18,5 cm. 

Model disponibil doar 
în limita stocurilor.

CINDA Tipul 4
de podea, material: 

metal + lemn, 
culoare negru (hxl): 

163x30 cm, 
baza: 20x30x3, diametrul 

abajurului: 18,5 cm. 
Model disponibil doar 

în limita stocurilor.

CINDA Tipul 5
de podea cu trepied, material: 

metal, culoare neagră (lxh): 
62x162 cm, diametru 
abajur 26 cm. Model 

disponibil doar 
în limita stocurilor.

CINDA Tipul 6
podea cu trepied, material: 

metal + material 
textile, culoare neagră + 
model, (hxl): 155x53 cm,

diametrul abajurului: 50 cm. 
Model disponibil doar 

în limita stocurilor.

CINDA Tipul 7
de podea, material: metal + 
textil, culoare nichel + alb, 

50x38x140 cm. 
Model disponibil 

doar în limita stocurilor. 

536,- 432,- 514,-

299,- 295,- 509,-

284,-

523,-

 LĂMPI 

JADE Tipul 1
de podea, culoarea albă, 

material metal, 
22x44x140 cm

134,-
JADE Tipul 6
de podea, culoare: 

negru/auriu, 
material: metal, 
55x40x160 cm 

493,-

JADE Tipul 9
de podea, culoare 

gri, material: metal, 
30x30x139 cm 

216,-

JADE Tipul 10
de podea cu trepied, culoare 

negru, material: textile + lemn, 
39,5x39,5x135 cm 

267,-
JADE Tipul 11
de podea cu trepied, 
culoare gri, material: 

textile + lemn, 
66x56x143 cm 

319,-

lămpi moderne, dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm. Tip bec E27 (nu sunt incluse).JADE

CINDA
lămpi de podea, dimensiunile sunt listate în ordinea 

(lxAxh) în cm, livrate fără bec. Tip bec E27

3



lămpi trendy

lemn natural+alb lemn natural+gri lemn natural+taupe
Model disponibil până la terminarea stocului

lemn negru + alb lemn negru+gri

lemn natural+alb
(lxAxh): 29x20x56 cm

lemn natural+gri
(lxAxh): 40x30x145,3 cm

318,- 189,-

Toate lămpile sunt furnizate fără bec şi sunt în stoc - pregătite pentru livrare.

LILA Tipul 6 LILA Tipul 8 LILA Tipul 9LILA Tipul 7 LILA Tipul 10 LILA Tipul 2

LILA Tipul 1

174,-

305,- 323,-338,- 323,-

lampă de masă atemporală cu trepied din lemn și abajur realizat 
din bumbac 100%, dimensiuni (lxAxh): 29x20x56 cm, material: 

lemn + material textil, modelul de culori: natural + alb, natural + gri. 

LILA de masă

lampă de podea atemporală cu trepied din lemn și abajur realizat din bumbac 100%, dimensiuni (lxAxh): 40x30x145,3 cm, 
material: lemn + material te

xtil, modelul de culori: na
tur

al+alb, na
tur

al+gri, na
tural+t

aupe, negru+alb, negru+ gri.
LILA de podea

Bec de tipul  E27 (nu este furnizat)

TIPUL 1 
dimensiunea (lxL): 50x80 cm 

culoare neagră

TIPUL 2
dimensiunea (lxL): 54x64 cm 

culoare albă

TIPUL 6
dimensiunea (lxL): 60x90 cm 

culoare argintiu patinat

TIPUL 7
dimensiunea (lxL): 64x94 cm 

culoare argintie

236,-

TIPUL 9
dimensiunea (lxL): 78x108 cm 

culoare albă

MALKIA tipul 6

oglinzi elegante, cu cadru din lemn, în diferite modele, în stoc - pregătite pentru livrare.MALKIA OGLINZI 

122,-

TIPUL 3

 dimensiunea (lxL): 38x128 cm 
culoare argintie

TIPUL 4

dimensiunea (lxL): 29x145 cm 
culoare maro

148,-

TIPUL 5

dimensiunea (lxL): 38x128 cm 
culoare argintie

129,-

TIPUL 8

dimensiunea (lxL): 40x150 cm 
culoare albă

256,-

MALKIA tipul 7
MALKIA tipul 10

oglinzi cu rame 
ornamentale din lemn

165,-

TIPUL 12

dimensiune (lxL): 36x126 cm, 
culoare smântânie

139,- 186,-122,- 129,-

 4 OGLINZI



TIPUL 10
dimensiunea (lxL): 81x111 cm culoare aurie. 

Model disponibil doar în limita stocului.

350,-

TIPUL 11
dimensiunea (lxL): 66x96 cm 

culoare argintie.

125,-

TIPUL 13
dimensiunea (lxL): 62x72 cm 

culoare albă

132,-

nou nou

TIPUL 14
dimensiuni (lxL): 62x82 cm 

culoare albă aurie 

157,-

TIPUL 15
dimensiuni (lxL): 62x82 cm 

culoare aurie

159,-

TIPUL 4
dimensiunea (lxL): 60x90 cm, culoarea neagră. 

Model disponibil doar în limita stocurilor.

222,-

TIPUL 8
dimensiunea (lxL): 60x90 cm alb/negru. 

Model disponibil doar 
în limita stocurilor.

TIPUL 10

TIPUL 9
dimensiuni(lxL): 60x90 cm argintiu/negru. 
Model disponibil doar în limita stocurilor.

dimensiuni (lxL):60x80 cm. Model 
disponibil doar în limita stocurilor.

TIPUL 11
dimensiuni (lxL):40x90 cm. Model 
disponibil doar în limita stocurilor.

TIPUL 1
dimensiune (lxL): 75x105 cm, culoare argintie. 

Model disponibil doar în limita stocurilor .

411,-

TIPUL 3
dimensiunea (lxL):  60x90 cm, 

culoarea argintie. Model disponibil 
doar în limita stocurilor.   

313,-

229,-
259,-

323,-

TIPUL 12
dimensiuni (lxL): 60x60 cm. Model 
disponibil doar în limita stocurilor.

129,-

TIPUL 13
dimensiuni (lxL): 60x60 cm, mat. Model 

disponibil doar în limita stocurilor.

TIPUL 14
dimensiuni (lxL): 60x60 cm, culoare neagră/

argintie. Model disponibil doar în limita stocurilor.

163,-

189,-

oglinzi cu rame frumoaseoglinzi elegante simple cu ramă de metal în mai multe culori, în stoc - pregătite pentru livrare.ELISON OGLINZI 

poză de prezentare tipul 12 poză de prezentare tipul 9 poză de prezentare tip 8 poză de prezentare tip 4

119,-

OGLINZI 5



stejar

229,-

cireş

nucOGLINDĂ OGLINDĂ OGLINDĂ SASKIA

399,-

lucioslucioslucios

AIDA NEW

259,-

stejar cappuccino

oglindă, material: MDF, 
culoare alb lucios, 

oglindă practică de masă, material: lemn masiv, 
modelul de culori stejar sau cappuccino, de masă - lemn masiv, culoare: nuc, cireş sau stejar, 

ANGELA
oglindă, material: metal-culoare argintie, 
(lxAxh):38x40x141 cm. Model disponibil 

doar în limita stocurilor.

185,-

oglindă cu spaţiu de depozitare pentru bijuterii 
şi 5 rame pentru fotografii, model: MDF alb, 

(lxAxh): 53x38x153 cm.

CANINI
oglindă cu spaţiu de depozitare, 

model: MDF alb, (lxAxh): 57,6x12x155 cm.

ONEON

999,-
529,-

GINO
măsuță de toaletă cu oglindă şi trei sertare, 

(lxAxh): 50x35x148 cm, model: 
MDF alb + lemn masiv (picioare).

oglindă cu spațiu de depozitare pentru bijuterii, material: MDF, 
model: alb, gri sau maro, (lxAxh): 35,2x35x153 cm.

Modelul gri şi maro este la prețul de . 404,-

MIROR NEW

663,- 393,-

gri

maro

spațiu de depozitare în oglindă

alb

alb

LINET NEW
măsuță de toaletă în stil baroc, cu oglindă, trei sertare și taburet, 

model: MDF alb + lemn masiv + material textil argintiu, 
(lxAxh): măsuță: 72x40x136 cm, taburet: 38x28x45 cm. 

măsuță de toaletă în stil baroc, cu oglindă, patru 
sertare și taburet, model: MDF alb + lemn masiv +

material textil argintiu, (lxAxh): măsuță:

REGINA NEW

prețul setului
(măsuță + taburet)

prețul setului
(măsuță + taburet)

638,-678,-
764,-

656,-

măsuță de toaletă cu oglindă, două sertare

și t

aburet, model MDF alb + lemn masiv (picioare), 
material maro, (lxAxh): măsuță: 80x40x76 cm, 

MARVEL

769,-

LUZIA

474,-

măsuță de toaletă cu oglindă şi două 
sertare, model MDF alb + lemn masiv

(picioare), (lxAxh): 80x40x74 cm.

 6 MĂSUŢE/OGLINZI


