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CATALOG MOBILIER LIVING

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.

574,-

alb/alb HG

1.499,alb/negru HG

LUGO 2
comodă TV cu iluminare LED
(umbrire albă), MDF/Pal
melaminat, modelul de culori:
alb/alb extra lucios high gloss sau
alb/negru extra lucios high gloss,
dimensiuni: (lxAxh): 150x40x37 cm.

prun/negru - HG extra lucios

CANES NEW

mobilier living cu iluminare LED, (umbrire albastră), Pal melaminat, model: prun/negru extra lucios high gloss sau alb/negru - extra lucios high gloss, dimensiuni (lxAxh):
280x42x180 cm.

alb/negru - HG extra lucios

1.374,-

1.233,-

alb/alb extra lucios high gloss

MONTEREJ

MEDI

mobilier pentru TV și mass-media de lux, MDF/Pal
melaminat, modelul de culori: alb/alb extra lucios
high gloss, dimensiuni: (lxAxh): 185x37x162 cm, spațiu
pe TV: (lxh): 138x107 cm, pliabil de sus și de jos,
pe ambele părți (laterale) sunt 4 rafturi.

mobilier pentru TV și mass-media de lux, Pal melaminat, suprafețele frontale MDF
cu HG extra lucios, model: alb (corpul) + negru HG (suprafețele frontale),
(lxAxh): mobilier: 185x37x162 cm, spațiu pentru TV: 145x35x100 cm, din față
sunt 2 rafturi deschise și 2 rafturi cu uși balante, pe ambele părți (laterale)
există 6 rafturi deschise.

setați-vă propria nuanță a iluminarii RGB

2.528,-

ADGE
mobilier pentru TV și mass-media de lux cu iluminare RGB, Pal melaminat, suprafețele frontale MDF cu HG extra
lucios + sticlă de siguranță, model: alb, (lxAxh): mobilier:
226x40x163 cm, spațiu pentru TV: 145x36x100 cm,
în stânga și în dreapta sunt 3 rafturi din sticlă, în sus și în
jos 2 rafturi.
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HG extra lucios
MOBILIER PENTRU CAMERA DE ZI

799,-

799,-

alb

REGIA

mobilier living, material: Pal melaminat, modelul
de culori: alb sau pin canyon,
biela
dimensiuni (lxAxh): 175x37x190 cm.

pin canyon

nou

959,comodă

1.498,mobilier living

EVORA
mobilier living, Pal melaminat, model: alb/stejar grandson,
dimensiuni (lxAxh): 240x17,5-44x200 cm, comodă, dimensiuni:
(lxAxh): 135x30-44x96,5 cm, măsuţă de cafea (ALICANTE),
dimensiuni: (lxAxh): 120x60x53 cm.

489,măsuţă de cafea
(Alicante)

1.459,mobilier living

999,comodă

489,măsuţă de cafea

ALICANTE

nou
MOBILIER PENTRU CAMERA DE ZI

mobilier living, Pal melaminat, model: stejar
grandson/alb, dimensiuni (lxAxh): 260x3040x171,5 cm, comodă, dimensiuni: (lxAxh):
155x30-44x93,5 cm, măsuţă de cafea,
dimensiuni: (lxAxh): 120x60x53 cm, pentru
comodă vă recomandăm să cumpăraţi iluminare
cu LED (umbrire alba) la preţul de: 133,-.
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La cumpărarea mobilei pentru living SALESA, beneficiați de un dispozitiv de masaj GRATUIT - NEUROSTIMULATOR TEMPO.

CADitivOdeUmasaj
dispoz
e de
în valoar

149,-

1.368,-

alb

1.225,-

mobilier living, material: Pal melaminat, modelul de culori: alb sau stejar sonoma,
(lxAxh): 234,8x40,2x175 cm. Recomandăm să cumpăraţi iluminare cu LED, pentru
mobilierul din living, cu umbrire albastră la prețul de 110,-.
Salesa comodă, material: Pal melaminat, modelul de culori: alb sau stejar sonoma,
dimensiuni: (lxAxh): 140,4x40,2x80 cm. Recomandăm să cumpăraţi
iluminare cu LED, pentru comodă, cu umbrire albastră la prețul de 110,-.

842,-

842,-

reducere

-10%

SALESA

stejar sonoma

stejar sonoma

alb

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm:

calitate dovedită
recomandată

raft AS 05
170x24x20

164,639,-

vitrină suspendată
cu LED AS 08
60x35x119

vitrină cu LED AS 10
60x188x35

906,-

HG extra lucios
comodă ASK6
149x42x86

877,817,-

comodă RTV cu LED AS 30
170x42x46

164,-

vitrină suspendată
cu LED AS 08
60x35x119

1.144,877,-

ADONIS
set de unități de mobilier, de lux, potrivit pentru aranjarea camerelor
de zi, cu iluminare LED (umbrire albă), Pal melaminat, fețele frontale
– MDF extra lucios: model: alb/alb HG estra lucios sau negru/negru
HG extra lucios. Prețurile vitrinelor includ şi iluminarea LED. Toate
componentele sunt în stoc - pregătite pentru livrare.

comodă AS 01
79x35x103

639,raft AS 05
170x24x20

1.144,-

comodă ASK6
149x42x86

vitrină cu LED AS 10
60x188x35

906,-

comodă RTV cu LED AS 30
170x42x46

788,negru

817,-

4

comodă AS 01
79x35x103

788,alb

măsuță de cafea AS96
110x60x45

MOBILIER PENTRU CAMERA DE ZI

noutăţi

fag/negru

alb mat/negru

578,-

356,-

458,-

stejar sonoma/negru

ENISOL

AMIAS

KASTLER

set de 2 măsuțe de cafea, model: MDF laminat, fag, alb mat, stejar set de 2 măsuțe de cafea, model: MDF alb HG extra lucios + crom,
dimensiuni (lxAxh): 75x75x37 cm și 65x65x32 cm.
sonoma + picioare negre din metal, dimensiuni (lxAxh): 75x75x37 cm și 65x65x32 cm.
În stoc din data de 15.09.2019.
Modelul alb mat şi stejar sonoma în stoc din 30.10.2019, modelul fag din 15.09.2019.

set de 2 măsuțe de cafea, model: MDF (folie PVC) negru + picioare crom,
dimensiuni (lxAxh): 75x75x37 cm și 65x65x32 cm.
În stoc din data de 15.09.2019.

negru/alb

beton/alb

reducere

-17%
999,-

827,stejar truffel/alb

WAW NEW
mobilier living, material: Pal melaminat, modelul de culori: stejar
truffel/alb, stejar wotan/alb, beton/alb și negru/alb,
dimensiuni: (lxAxh): 188x30x165 cm. Produs slovac de calitate.

stejar wotan/alb

nou

reducere

-16%
alb/stejar auriu

produs nou la
un preţ bun

699,-

alb/pin închis

ROSO
mobilier living, material: Pal melaminat, model: alb/stejar auriu sau alb/pin
închis, dimensiuni: dulap suspendabil: (lxAxh): 55x31x77 cm, măsuţă RTV,
dimensiuni: (lxAxh): 175x39x34 cm, raft, dimensiuni: (lxAxh): 120x20x20 cm. Se
poate cumpăra şi iluminare cu LED la preţul de: 142, -.

MOBILIER PENTRU CAMERA DE ZI

1.197,-

999,-

SKARLET
mobilier living, material: Pal melaminat, modelul de culori: alb/stejar lancelot,
dimensiuni: (lxAxh): 245,5x43,3x182 cm.

5

1.288,-

stejar sonoma

OLAF
NEW

mobilier living, material: Pal melaminat, model: stejar sonoma
sau stejar sonoma/gri, dimensiuni: (lxAxh): 241x41x180 cm.

stejar sonoma/gri

2.679,-

lucios

1.621,-

1.037,-

reducere

-36%

LUCK

mobilier pentru living, material: Pal melaminat, fronturi alb lucios, modelul de culori:
alb-negru/alb lucios, dimensiuni (lxAxh): 264x218x40 cm.
Model disponibil doar în limita stocului.

1.699,preţul mobilierului pentru living

TOGO NEW

mobilier pentru living cu iluminare LED (umbrire albă),
Pal melaminat, model: castan, dimensiuni (lxAxh): 304x48x194 cm

935,preţul comodei

alb

ROCHESTER
stejar sonoma

6

mobilier living, DTD laminat, model: alb sau stejar sonoma,
dimensiuni (lxAxh): 270x40,2x190 cm, comodă (lxAxh): 156,4x40,2x80,5 cm
la prețul de 935,-. Recomandăm să cumpăraţi iluminare cu LED, pentru mobilierul
din living, cu umbrire albă la prețul de 157,- și pentru comodă, iluminare cu LED,
cu umbrire albă la prețul de 110,-.

MOBILIER PENTRU CAMERA DE ZI

1.562,-

reducere

1.217,-

-22%

1.621,-

preţul mobilierului pentru living

1.037,reducere

-36%

stejar sonoma/grafit

DUBLIN

mobilier living, material: Pal melaminat, modelul de culori: stejar sonoma/grafit,
dimensiuni: (lxAxh): 240x40,4x206 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

469,-

STONE

preţul comodei

mobilier living STONE, model Pal
melaminat, modelul de culori: stejar
canyon/maro lavă U741, dimensiuni
(lxAxh): 270x40x190 cm.

STONE comodă

comodă, model Pal melaminat,
modelul de culori: stejar canyon/maro
lavă U741, dimensiuni (lxAxh): 98,6x35x81,9 cm.

alb-negru/alb lucios

lucios
1.621,-

BETIM
reducere

-36%
stejar sonoma-alb

de la

1.037,-

mobilier living, material: Pal melaminat/MDF - fronturi alb lucios, modelul de
culori: alb-negru/alb lucios sau stejar sonoma-alb, dimensiuni: (lxAxh):
250x40,4x180 cm. Preţul mobilierului pentru living în modelul alb-negru/
alb lucios este de 1.891,- 1.210,-. Model disponibil doar în limita stocului.

lucios

stejar lefkas/alb lucios

1.621,-

ANDY
reducere

lucios

-36%

1.037,-

mobilier living, material: Pal melaminat/MDF - fronturi alb lucios, modelul
de culori: alb/alb lucios sau stejar lefkas/alb lucios, dimensiuni: (lxAxh):
225x40,2x168,5 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

alb/alb lucios

MOBILIER PENTRU CAMERA DE ZI

7

nou

2.766,GIJON
mobilier living, Pal melaminat, model:
anin panama/buffalo maro,
corp suspendat - uşi cu sistem
tactil PUSH UP,
dimensiuni: (lxAxh): 270x50x208 cm.

1.749,preţul mobilierului pentru living

BRISTOL
mobilier living, Pal melaminat, model:
stejar wotan/lavă maro super mat,
uşi cu sistem tactil PUSH UP,
dimensiuni: (lxAxh): 240x50x196 cm,
comodă (lxAxh): 170x39,6x75 cm
la preţul de: 927,-.

927,comodă

nou
nou

2.199,KORFU
mobilier living, Pal melaminat, model:
gri/san remo, uşi cu sistem tactil PUSH UP,
dimensiuni: (lxAxh): 270x50x185 cm.

HG extra lucios

nou

2.199,ARIZONA
mobilier living, MDF/Pal melaminat,
model: alb/alb - HG extra lucios,
corp suspendat - uşi cu sistem
tactil PUSH UP, dimensiuni:
(lxAxh): 268x47x198 cm.

8

MOBILIER PENTRU CAMERA DE ZI

HG extra lucios

2.325,SOFI
mobilier living, MDF/Pal melaminat,
model: stejar nelson/alb – extra lucios
high gloss, corp cu sticlă suspendat uși cu sistem tactil PUSH UP,
dimensiuni: (lxAxh): 268x49x208 cm

2.589,IOVA
mobilier living cu iluminare LED
(umbrire albă), Pal melaminat,
model: stejar nelson/beton uși cu sistem tactil PUSH UP,
dimensiuni: (lxAxh): 276x48x193 cm

nou

2.257,MALEK
mobilier living, material:
Pal melaminat, model: stejar
Riviera+grafit, dimensiuni
(lxAxh): 310x53x196 cm

MOBILIER PENTRU CAMERA DE ZI

9

negru/alb

2.286,preţul mobilierului
pentru living

negru/alb

stejar sonoma

stejar sonoma

LIBERTY

mobilier pentru living și comodă, material: Pal melaminat, modelul de culori: stejar sonoma sau negru/alb, dimensiuni (lxAxh): mobilier living: 308x43,5x208 cm, dimensiuni
(lxAxh): comodă: 156,4x40,3x82 cm. Posibilitatea de a cumpăra 5 puncte de iluminare cu LED-uri, cu umbrire albă, pentru mobilierul de living la prețul de: 147,- și pentru
comodă 2 puncte de iluminare cu LED-uri la prețul de 110,-.

935,-

preţul comodei

1.689,-

stejar sonoma/alb

prun Havana/alb

mobilier pentru living, Pal melaminat, model: prun havana/
alb sau stejar sonoma/alb, dimensiuni
(lxAxh): 280x42x200 cm.

CONDOR NEW

2.179,-

nou

mobilier living

FREDO
mobilier pentru living și comodă, material: Pal melaminat, cant ABS.
Modelul de culori: stejar sonoma/alb mat, dimensiuni (lxAxh):
mobilier living: 275x56x190 cm, dimensiuni (lxAxh):
comodă: 135x45x95 cm. Posibilitatea de a cumpăra 1 punct
de iluminare cu LED-uri, pentru mobilierul de living la prețul de: 133,-.

729,comodă

10

MOBILIER PENTRU CAMERA DE ZI

2.299,-

wenge luisiana

castan - wenge

stejar sonoma

ATLANTIS NEW

mobilier pentru living cu iluminare LED (umbrire albă), material: Pal melaminat, model: castan – wenge, wenge
luisiana, san remo sau stejar sonoma, dimensiuni: (lxAxh): 312x48x202 cm.
Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

lucios

san remo

809,-

2.748,preţul ML

Slone 3
152x37x88 cm

969,-

Slone 2
117x37x88 cm

SLONE comode
SLONE

Cadrul larg oferă comodelor un aspect mai masiv, material
Pal melaminat, modelul de culori: beton + alb.
mobilier pentru living cu iluminare LED /umbrire alba/, material: Pal melaminat,
modelul de culori: beton + alb lucios + sticlă transparentă, dimensiuni (lxAxh): 304x48x194 cm.

969,comodă

2.635,-

KORINA
MOBILIER PENTRU CAMERA DE ZI

mobilier living practic, material: Pal melaminat, model: stejar închis + stejar deschis, şipcile sunt din MDF, mânerele sunt în culoarea argintiu; dimensiuni (lxAxh)
ML: 330x40-54x200cm, dimensiunile comodei: 140x48x100 cm. Spaţiul pentru TV (lxh): 116x72,5 cm. Se poate cumpăra iluminare cu LED la prețul de 52,-.
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alb/negru - HG extra lucios

2.229,LEO
mobilier living cu iluminare LED (umbrire albastră)
Pal melaminat, fețele frontale MDF extra lucios high
gloss, model: alb/negru - extra lucios high gloss sau
alb/alb - extra lucios high gloss. Dimensiuni
(lxAxh): 250x180x42 cm.

alb/alb - HG extra lucios

2.496,728,comodă

ASSOR
mobilier living practic, Pal melaminat, model: san marino/
latte HG extra lucios, (lxAxh): 300x42-52x200 cm,
comodă (lxAxh): 130x35x85 cm. Se poate cumpăra iluminare cu
LED la prețul de 52,-.

2.612,-

1.339,comodă

mobilier living

LIGHT
mobilier living material: Pal melaminat. Model: ușile din față
HG extra lucios, dimensiuni (lxAxh): 265x44x186 cm,
comodă dimensiuni (lxAxh): 150x44x82,3 cm la prețul de
Iluminarea se poate cumpăra la prețul de 253,-.

HG extra lucios
12

MOBILIER PENTRU CAMERA DE ZI

alb/gri

stejar sonoma/alb

822,-

743,-

GENTA
mobilier living, material: Pal melaminat, cant ABS. Modelul de culori:
alb/negru, alb/gri sau stejar sonoma/alb,
dimensiuni (lxAxh): 210x42x180 cm.

alb/negru

1.320,-

1.481,-

1.199,-

FRONTAL 1

mobilier living cu iluminare LED (umbrire albastră), material: DTD placat,
modelul de culori: alb + sticlă transparentă, dimensiuni (lxAxh): 230x38x185 cm.

1.349,-

FRONTAL 2

1.076,-

RUPOR NEW

mobilier living cu iluminare LED (umbrire albă), material: Pal melaminat,
modelul de culori: stejar sonoma + sticlă transparentă,
dimensiuni (lxAxh): 230x38x185 cm.

743,-

mobilier living, material: Pal melaminat, modelul de culori: alb/negru,
dimensiuni (lxAxh): 225x37/42x175 cm.

MOBILIER PENTRU CAMERA DE ZI

ASOLE

mobilier living, modelul de culori: stejar Sonoma + alb, material:
DTD placat, dimensiuni (lxAxh): 230x40x190 cm.
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NESEBAR XL
mobilier living material: Pal melaminat, modelul de culori:
stejar lefkas/grafit, dimensiuni: (lxAxh): 300x40,2x190 cm,
comodă: (lxAxh): 156,4x40,2x80,5 cm la prețul de: 935,-.
Recomandăm să cumpăraţi pentru mobilierul din living
iluminare cu LED, cu umbrire alba la preţul de: 260,- şi
pentru comodă iluminare cu LED, cu umbrire alba la preţul
de: 110,-.

nou

935,-

1.837,-

preţul comodei

preţul mobilierului pentru living

1.396,-

1.769,preţul mobilierului pentru living

PRESLI - KOMBINO

CARACAS

mobilă living cu iluminare LED (umbrire albă), model: stejar sonoma, material: DTD placat, dimensiuni (lxAxh):
243,4x41,3x184 cm. Ușile dulapurilor individuale au marginile modern rotunjite.

mobilă living cu iluminare LED (umbrire albă), model: stejar sonoma + alb + sticlă transparentă, material: Pal
melaminat, dimensiuni (lxAxh): 288x42x199 cm. Vă recomandăm combinarea cu comodele CAN CAN de la pagina 223.

nou

prun/grafit gri

nou

CHERIS

sistem de unităţi de lux, potrivit pentru amenajarea camerelor de zi. Material: Pal melaminat, model: san
marino/cream sau prun/grafit gri. Toate componentele se vând individual şi ambele modele de culori sunt în stoc
pregătite pentru livrare.

784,-

626,-

439,-

115,-

san marino/cream
cheris 7 raft
110x22x30 cm

723,-

cheris 9
măsuţă de cafea
110x61x48 cm

ambele modele de culori sunt în stoc - pregătite pentru livrare

434,-

179,-

469,-

cheris 1
dulap de haine

14

cheris 2
dulap cu rafturi
90x35x203 cm

cheris 5
comodă

cheris 8
comodă RTV

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

498,-

cheris 3
comodă

cheris 4
vitrină suspendată

cheris 6
raft suspendat mare

MOBILIER PENTRU CAMERA DE ZI

1.099,preţul mobilierului pentru camera de zi

stejar sonoma

alb/beton deschis

BREAK

NORTY

stejar sonoma

alb/beton deschis

879,-

mobilă living și comodă, material: Pal melaminat, modelul de culori: alb/beton deschis sau stejar sonoma, dimensiuni (lxAxh) mobilă living: 230x40,2x200 cm,
comodă: 154x86x40 cm. Pentru mobila din living și comoda vă recomandăm să cumpărați LED-uri cu două puncte de iluminare, cu umbrire alba la prețul de: 160,-.

preţul comodei

sistemul de unități moderne și multifuncționale este potrivit pentru amenajarea livingului, diningului, dormitorului și biroului, material:
Pal melaminat, model: stejar sonoma. Componentele sistemul de unități se vând individual și sunt în stoc - pregătite pentru livrare.
Patul vine fără somieră și saltea. Salteaua cu dimensiunea 160x200 se poate cumpăra din oferta de la pagina 192 și 193.
Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm

1.576,-

Tipul 1
Dulap cu oglindă 3d4s
127x60x210 cm

1.039,-

Tipul 2
Dulap de haine cu
sertar 4d1s
88x55x210 cm

1.045,-

Tipul 3
Vitrină cu sertar
2d2w1s
88x40x210 cm

Tipul 5
Etajeră cu sertar
1d3s

57x40x210 cm

57x40x210 cm

853,-

809,-

Tipul 9
Comodă cu sertar 2d1s

Tipul 10
Comodă cu sertar 2d5s

Tipul 11
Comodă cu sertar 4d1s

87x40x92 cm

127x40x92 cm

168x40x92 cm

425,-

818,-

Tipul 4
Vitrină cu sertar
1w3s

503,-

294,-

839,-

209,-

679,-

959,-

Tipul 7
Tipul 6
Etajeră deschisă Vitrină cu sertar
2w2d1s
cu 2 sertare 3s
57x40x210 cm

87x40x154

609,-

Tipul 8
Pat 160
(fără somieră şi saltea)
165,5x205x85 cm

525,-

219,-

929,-

Tipul 12
Birou pentru PC 1d1s/120

Tipul 13 Noptieră 1s

Masă dining extensibilă
Grand tipul 12
161x91x77 cm

46,5x42x45 cm

120x60x75 cm

175,-

Tipul 19 Raft 90
87x22x20 cm

ă de cafea 120
120x60x50,5 cm

Tipul 16 Comodă RTV 2d

Tipul 17
Etajeră suspendată 130

127x42x51 cm

127x28x30,5 cm

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

Tipul 18 Panou 120

Tipul 20 Raft 130

120x25x50 cm

127x22x20 cm

88,-

15

nou
BERGEN

sistemul de unități cu un design minimalist modern este potrivit pentru amenajarea livingului, diningului sau
holului, material: Pal melaminat/lemn masiv negru (picioare), cant ABS, uşi cu sistem tactil PUSH UP, modelul
de culoare: stejar Jackson hickory/grafit. Posibilitatea de a cumpăra iluminare LED cu umbrire albă. Toate
componentele sunt în stoc - pregătite pentru livrare, masă dining BL140 la comandă, timpul de livrare este
de 8-10 săptămâni.

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

1.462,-

1.137,-

1.516,-

163,-

919,-

919,-

preţul setului
masa dining BL140

569,-

vitrină BWT104

vitrină BWT54

104x39x185 cm
LED pentru o taxă
suplimentară de 219,-

54x39x185 cm
LED pentru o taxă
suplimentară de 139,-

699,-

86x86x43cm

140x80x75 cm

1.109,-

104x19x12 cm

măsuţă de cafea BL86

799,-

826,-

comodă BKD104

comodă RTV BRTV104

comodă BK154

comodă BK104

comodă RTV BRTV154

104x39x126 cm

154x39x57 cm

154x39x84 cm

104x39x84 cm

154x39x57 cm

PARIDE

nou
429,-

raft BP104

la comandă

894,-

1.174,-

design modern

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

1.179,-

pantofar BGD54
54x39x112 cm

mobilier pentru
hol BGD104
104x39x27 cm (pantofar)
104x19x104 cm (cuier)

sistemul de unități elegant este potrivit pentru amenajarea livingurilor, material: Pal melaminat, cant ABS, modelul
de culoare: stejar artisan/smooth gri. Posibilitatea de a cumpăra iluminare LED pentru vitrinele din sticlă: cu un
punct de iluminare la preţul de 77,- sau cu două puncte de iluminare la preţul de 91,-. Toate componentele sunt în
stoc - pregătite pentru livrare.

126,-

157,-

Raft P1

Raft P2

100x18x16 cm

160x18x16 cm

939,-

414,-

Raft suspendat W1
160x29,5x30 cm

689,-

739,-

Vitrína W1D
Vitrină W2D
90x44x198 cm
LED pentru o taxă
suplimentară de 91,-
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40x32x109 cm
LED pentru o taxă
suplimentară de 77,-

Comodă K3D4S

Comodă K2D3S

Măsuţă de cafea ST

Comodă RTV 1D2S

160x44x83 cm
LED pentru o taxă suplimentară de 77,-

140x44x83 cm

120x67x48 cm

160x44x44,5 cm

MOBILIER PENTRU CAMERA DE ZI

nou

KNOX
1.023,-

sistemul de unități modern este potrivit pentru amenajarea livingurilor sau a camerelor studenţeşti, material: Pal
melaminat, cant ABS, mânere din lemn, modelul de culori: nuc select/alb. Toate componentele sunt în stoc pregătite pentru livrare. Posibilitatea de a cumpăra iluminare LED cu umbrire albă pentru vitrina E3 la preţul de 133,-.

675,-

696,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm

789,-

922,-

664,-

dulap combinat E1
80x50,2x196,4

dulap cu rafturi E2
40,9x50,2x196,4

445,-

675,-

vitrină E3
40,9x38,2x196,4
LED pentru o taxă
suplimentară de 133,-

388,-

dulap suspendabil E9
80x26,2x40,8

173,-

comodă E6
119,3x38,2x83,8

comodă E5
80x38,2x123

122,-

raft suspendabil E15
37,3x25x37,4

474,birou pentru PC E14
112x50,2x78,2

158,-

raft E11
80x15,6x14

578,-

546,-

raft suspendabil E16
37,3x21x37,4

133,-

comodă E7
80x38,2x83,8

etajeră E8
41x38,2x162,2

raft E10
119,3x15,6x14

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

măsuţă de cafea E13
80,6x80,6x44,6

dulap cu rafturi E12
40,9x38,2x162,2

comodă RTV E4
132x38,2x44,6

17

nou

VINCE

sistemul de unități elegant în stil romantic francez este potrivit pentru amenajarea livingurilor, diningurilor sau a camerelor de copii,
material: Pal melaminat, cant ABS, mânere din metal, modelul de culori: pin andersen. Posibilitatea de a cumpăra iluminare LED cu
umbrire albă. Toate componentele sunt în stoc - pregătite pentru livrare.

176,1.097,-

785,-

609,-

772,-

dulap cu
rafturi RSZ70
70x37x197

etajeră RR70
70x37x197

447,-

677,raft P155
155x22x20

dulap pentru
haine RSZ110
110x54x197

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm:

664,-

etajeră RP70
70x37x197

comodă RK120
120x37x117

comodă RTV RRTV155
155x47x50

1.110,-

636,-

comodă RK155
155x40x96
LED pentru o taxă suplimentară de 155,-

birou pentru PC RB120
120x55x77

măsuţă de cafea RL105
105x60x43

975,-

masă dining
extensibilă L140
140-180x80x75

nou

LAGUNA
sistemul de unități modern este potrivit pentru
amenajarea livingurilor şi diningurilor, Pal melaminat,
modelul de culori: stejar jantar/alb mat/beton.
Posibilitatea de a cumpăra iluminare LED cu umbrire
albă. Toate componentele sunt în stoc - pregătite
pentru livrare.
Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm:

945,-

225,-

772,-

527,-

raft
135x25x25

1.093,-

879,-

masă dining
extensibilă
140-180x80x76,2

633,-

dulap cu rafturi 90
90x39x151
LED pentru o taxă
suplimentară de 93,-
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comodă 180
180x42x83
LED pentru o taxă suplimentară de 140,-

comodă 135
135x42x83
LED pentru o taxă suplimentară de 122,-

comodă RTV 135
135x42x39
LED pentru o taxă suplimentară de 122,-

măsuţă de cafea
100x100x32

839,-

comodă RTV 180
180x42x39
LED pentru o taxă suplimentară de 140,-

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

lucios

CITY
sistemul de unități de lux este potrivit pentru amenajarea livingurilor,
Pal melaminat, cant ABS, uşi cu sistem tactil PUSH UP, modelul de culori:
stejar artisan/grafit gri sau alb/stejar grandson/alb lucios. Posibilitatea
de a cumpăra iluminare LED cu umbrire albă. Toate componentele în
ambele modele de culori sunt în stoc - pregătite pentru livrare.
alb/stejar grandson/alb lucios

1.189,-

1.565,-

dulap de haine
cu rafturi 96
96,5x54x193,5 cm

799,-

929,-

vitrină înaltă 60
LED pentru o taxă suplimentară de 122,60x40x193,5 cm

519,-

nou

stejar artisan/grafit gri

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

653,-

836,-

vitrină suspendată 96
LED pentru o taxă suplimentară de 93,96,5x40x82,5 cm

1.025,-

comodă 138 cu sticlă
LED pentru o taxă suplimentară de 122,138,2x40x90,5 cm

392,-

733,-

865,-

836,-

1.025,-

comodă 138
138,2x40x90,5 cm

412,-

598,-

168,392,-

245,-

raft
138x20x20 cm

măsuţă de cafea
100x60x45,5 cm

MOBILIER PENTRU CAMERA DE ZI

469,-

vitrine joasă 72
comodă RTV 138
LED pentru o taxă suplimentară de 93,- LED pentru o taxă suplimentară de 93,72x40x154 cm
138,1x40x45,5 cm

695,-

comodă RTV 187
LED pentru o taxă suplimentară de 93,187,5x40x45,5 cm
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placă din lemn

masiv

placă din lemn

masiv

placă din lemn

masiv

frasin alb

INFINITY

unități de mobilier de lux, cu un design masiv de înaltă calitate, cu elementele lemnului brut, pictat și desen distinctiv de relief, iluminare eficientă cu LED–uri, potrivit pentru amenajarea livingului,
diningului și dormitorului, corp gros până la 48 mm, mânere din metal, material: Pal melaminat, cant ABS, modelul de culori: frasin deschis, frasin închis sau frasin alb. Posibilitatea de cumpărare a
iluminării cu LED-uri. Componentele în toate cele trei modele de culori sunt în stoc - pregătite pentru livrare. Patul dublu (dimensiunea suprafeței de dormit 160x200 cm) este prevăzut cu somieră,
salteaua nu este inclusă. Salteaua de dimensiunea 160x200 se poate cumpăra pe baza ofertei de la paginile 192 și 193.

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

1.862,-

1.019,-

1.509,-

1.218,-

1.218,-

1.136,-

2.518,-

457,-

Oglindă 12
120x80 cm

1.452,-

Dulap corner 14 stânga
90/106x58/42x192 cm

Dulap 02
56x58x192 cm

šéf ten Roman

867,-

1.406,-

Vitrină 03
LED pentru o taxă
suplimentară de 164,96x42x192 cm

1.195,-

Vitrină 05
LED pentru o taxă
suplimentară de 164,96x42x192 cm

679,-

Dulap 01
96x58x192 cm

527,-

Comodă 07
LED pentru o taxă
suplimentară de 200,137x42x103,5 cm

Comodă 10
LED pentru o taxă
suplimentară de 164,96x42x72,5 cm

Comodă RTV 09
LED pentru o taxă
suplimentară de 200,137x42x53 cm

Dulap combinate 18
178x58x214 cm

235,Raft 11
120x18x32 cm

Spațiu de depozitare 25 sub pat
150x48x19,5 cm

633,-

Comodă 06
Comodă cu vitrine 08
LED pentru o taxă
LED za príplatok 200,suplimentară de 153,137x42x122 cm
76x42x127 cm

Vitrină 04
LED pentru o taxă
suplimentară de 141,56x42x192 cm

656,-

Măsuţă de cafea 13
120x60x60 cm

Comodă corner 15 stânga
LED pentru o taxă
suplimentară de 223,131/90x42x103,5 cm

1.745,-

352,-

Noptieră 24
45x42x55 cm

Pat 19 cu somieră 160x200
LED pentru o taxă suplimentară de 258,210x170x100 cm

iluminare eficientă cu LED–uri, placă din lemn masiv
iluminată, corp gros până la 48 mm

frasin deschis

placă din lemn

masiv
placă din lemn

placă din lemn

masiv

frasin alb
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masiv

placă din lemn

masiv

frasin închis

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

nou

2.675,NOVIA
mobilă living, material: DTD laminat,
cant ABS, mânere din lemn. Modelul de culori:
stejar Northland/stejar sonoma truffel,
dimensiuni (lxAxh): 320x56x195 cm.

înălțimea de până la 240 de cm

ea de
adâncim
7 de cm
până la 4

calitate dovedită
recomandată

asamblaţi în funcție
de ideile dumneavoastră

mânere de calitate
din metal

6

1

7

15

14

13

3

8

9

4
10

9

5

8

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm

749,-

dulap de haine TIPUL 1
90x47x190,8 cm

624,-

comodă cu 2 - uși 1
sertar TIPUL 10
135x47x50,8 cm

562,-

dulap cu rafturi
TIPUL 3
45x47x190,8 cm

796,-

1.264,-

vitrină cu rafturi + dulap pentru TV TIPUL 5
sticlă TIPUL 4
90x47x190,8 cm
45x47x190,8 cm

874,-

comodă
TIPUL 11
135x47x72,6 cm

699,-

359,-

etajeră mică
TIPUL 12
135x32x48,6 cm

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

dulap pentru TV
sticlă TIPUL 6
135x47x190,8 cm

389,-

cabinet mic cu
2-uși TIPUL 7
90x47x50,8 cm

609,-

1.092,-

etajeră înaltă TIPUL 13
90x32x190,8 cm

468,-

cabinet mic cu 2 sertare TIPUL 8
90x47x50,8 cm

dulap corner TIPUL 15
79x79x190,8 cm

375,-

cabinet cu 2 sertare îngust
TIPUL 9
45x47x50,8 cm

529,-

DUNAJ
sistem universal de unități practice, potrivit
pentru amenajarea livingului, care crează un
spațiu maxim de depozitare, de până la 240 cm
în fiecare încăpere, material: Pal melaminat,
modelul de culori: stejar sonoma, mânere din
metal. Componentele din sistemul de unități se
cumpără individual și sunt în stoc - pregătite
pentru livrare. Produs slovac de calitate.
Posibilitatea de a cumpăra rafturi pentru
dulapul de haine TIPUL 1 sau pentru dulapul
TIPUL 5 (4 bucati per pachet) cu dimensiunea
(lxAxh): 86,6x43,5x1,6 cm la prețul de 234,-.

234,-

cabinet sub dulapul
rafturi TIPUL 2 pentru dulap
corner TIPUL 14
4 ks - 86,6x43,5x1,6 cm
79x79x50,8 cm

21

livrare rapidă - toate elementele sunt în stoc:
Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):
277,1.464,1.803,1.579,-

Lynatet 60

raft
150x20x19,5 cm

1.429,-

Lynatet 01

Lynatet 05

Lynatet 20 A

vitrină 3D
64x42x194,5 cm

vitrină 3D-1S
85x42x194,5 cm

dulap de haine 2D
cu raft
85x59x194,5 cm

1.655,-

vitrină 3D-1S
85x42x143 cm

1.018,-

966,-

1.626,-

Lynatet 40

Lynatet 33

Lynatet 35

vitrină 3D-1S
109,5x42x143 cm

comodă 2D-1S
109,5x42x86,5 cm

1.429,-

Lynatet 32

comodă 3D-2S
164x42x86,5 cm

835,-

933,-

design modern - marginile ușilor sunt rotunjite
Lynatet 42
comodă 3D
164x42x86,5 cm

1.049,-

comodă 2D-1S
85x42x86,5 cm

977,-

birou PC
125x61,9x72,8 cm

388,-

Lynatet 66

Lynatet 67
skrinka visiaca 3D
164x42x54,5cm

Lynatet 80

Lynatet 34

384,-

Lynatet 65

cabinet suspendat 1D cabinet suspendat 1D
54,5x28x54,5 cm
54,5x28x54,5 cm

944,-

583,-

Lynatet 50

Lynatet 51

Lynatet 70

comodă 2D-1S
164x42x45,5 cm

comodă 3D
164x42x45,5 cm

măsuță
90x90x38,5 cm

LYNATET

ansamblu de unități de lux, potrivit pentru amenajarea livingului, model: alb + stejar sonoma truffel, Pal
melaminat rezistent la zgârieturi, umezeală și temperatură înaltă. Părțile frontale sunt realizate din MDF alb
HG extra lucios, design nemţesc, cu accesorii elegante de culoare maro. Ușile cabinetelor individuale au
marginile modern rotunjite. Posibilitatea de a cumpăra iluminare cu LED-uri QUADRO (umbrire albă) pentru
vitrine: un singur punct de lumină la prețul de 169,-/buc sau două puncte de lumină la prețul de 253,-/buc.

všetky spálňové prvky sú teraz na sklade - ihneď k odberu:
sunt listate
3.739,-Dimensiunile
în ordinea (lxAxh):

HG extra lucios

1.139,Lynatet 44
comodă 4S
96x42x86 cm

429,-

459,-

Lynatet 23
dulap 4D
218,5x59x209 cm

2.784,-

Lynatet 96

Lynatet 95

noptieră
50x42x39,5 cm

noptieră
50x36x77,5 cm

1.408,140x200

ansamblu de unități de lux, potrivit pentru amenajarea dormitorului, model: alb + stejar sonoma truffel, Pal melaminat rezistent la zgârieturi,
umezeală și temperatură înaltă. Părțile frontale sunt realizate din MDF alb HG extra lucios, design nemţesc, cu accesorii elegante de culoare maro.
Ușile cabinetelor individuale au marginile modern rotunjite. Recomandăm cumpărarea somierelor și saltelelor pentru pat, cu dimensiunea 140x200,
160x200 sau 180x200 cm din oferta de la pagina 192 și 193.
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Lynatet 22

Lynatet 91

dulap 3D
164x59x209 cm

pat 140
145,5x206x86 cm

1.519,- 1.637,160x200

Lynatet 92

180x200

Lynatet 93

pat 160
pat 180
165,5x206x86 cm 185,5x206x86 cm

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

1.499,-

lucios

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm.

899,-

comodă RTV AR63
169x43x42

comodă AR46
169x43x78

164,-

1.196,-

1.322,-

raft AR53
150x15x22

854,-

măsuță de cafea AR90
120x65x45

ARTEK

LEONARDO

comodă AR22
100x43x151

vitrină AR02
70x43x194

ansamblu de unități de lux, potrivit pentru amenajarea livingului, cu iluminare LED
(umbrire albă), Pal melaminat, modelul de culori: alb lucios/stejar riviera, corp alb.
Prețurile includ lumina cu LED-uri. Toate componentele sunt în stoc - pregătite
pentru livrare.

HG extra lucios

ansamblu de unități de lux, potrivit pentru amenajarea livingului și diningului, cu iluminare LED, material: Pal melaminat rezistent la
zgârieturi şi umezeală, model: stejar riviera + alb HG extra lucios. Prețul include lumina cu LED-uri în jurul perimetrului cabinetelor
mobilei pentru living, posibilitatea de a cumpăra LED-uri de iluminat Square, pentru vitrinele din sticlă: un singur punct de lumină
la prețul de 130,-/buc sau două puncte de lumină la prețul de 170,-/buc. Deschidere și închidere tactilă soft closing. Componentele
din sistemul de unități sunt vândute individual, sunt în stoc - pregătite pentru livrare.

616,-

616,-

2.129,-

1.796,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm.

1.796,1.546,-

Etajeră P 01
60x42x198,5

Etajeră L 01
60x42x198,5

233,Raft 01
120x20x25

1.209,-

Comodă RTV 01
146x42x42

Dulap 2D 01
103,1x56x198,5

239,-

Vitrină dreapta
R - 03
60x42x198

Vitrină stânga
L - 03
60x42x198

Raft 03
130x20x28

Vitrină dreapta
R - 01
60x42x164

1.718,-

1.546,-

Vitrină stânga
L - 01
60x42x164

1.749,-

986,-

Comodă RTV 02
130x42x42

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

1.222,-

1.222,-

1.779,-

1.779,-

Vitrină dreapta
R - 02
60x42x124

Vitrină stânga
L - 02
60x42x124

Comodă dreapta R - 04
107x42x124

Comodă stânga L - 04
107x42x124

sistem silențios de închidere a ușilor

sistem silențios de oprire a sertarului

439,949,-

Comodă 01
158x42x89

Comodă 02
158x42x89

Măsuță de cafea
106x68x35

Masă dining extensibilă
140-180x85x76,5
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LAVELI etajeră
LR50
50x40x177 cm

623,LAVELI raft
LP120
120x17x15 cm

149,-

LAVELI etajeră
LR100
100x38x177 cm

LAVELI
comodă RTV LRTV120
120x40x49 cm

555,758,-

474,-

812,-

LAVELI
comodă LK100
100x40x86 cm

LAVELI măsuță
de cafea LL60
60x60x49 cm
Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm:

LAVELI

149,-

LAVELI
raft LP120
120x17x15 cm

sistem de unități elegant, pentru iubitorii stilului
scandinav, potrivit pentru amenajarea livingului și
dormitorului, material: Pal melaminat, cant ABS,
modelul de culori: alb/fag nisipiu. Toate
componentele sunt în stoc - pregătite pentru livrare.
Patul dublu (dimensiunea suprafeței de dormit:
lxL: 160x200 cm) vine cu somieră, salteaua nu este
inclusă. Salteaua cu dimensiunea 160x200 se poate
cumpăra din oferta de la pagina 192 și 193.
LAVELI
noptieră LS50
50x40x49 cm

1.042,-

419,-

LAVELI
pat LLO160 (tapițat cu material
textil gri Soro 97) inclusiv somieră
183x210x39/114 cm,
suprafața de dormit 160x200 cm

2.599,-

LAVELI
comodă LKD100
100x40x122cm

948,-

LAVELI
comodă RTV LRTV150
150x40x49 cm

LAVELI
comodă LR80
80x40x122 cm

24

LAVELI
comodă LK150
150x40x86 cm

772,-

718,-

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

nou

comode, ramele late oferă comodelor un aspect mai
masiv, material: Pal melaminat, modelul de culori:
stejar sălbatic/alb lucios. Dimensiunile sunt listate în
ordinea (lxAxh):

ZIBA

Ziba 4

Ziba 3

Ziba 2

comodă 4Z 3D
152x37x88 cm

799,-

comodă 3Z 3D
117x37x88 cm

936,-

comodă 4Z 2D
117x37x88 cm

843,-

Ziba RTV

729,-

comodă RTV
147x45x49 cm

RADAL

5

Ziba 1

lucios

comodă 2Z2D
82x37x88 cm

586,-

4

2

RADAL

un sistem de comode de lux, material: Pal melaminat,
modelul de culori: alb/alb lucios/gri. Dimensiunile
sunt listate în ordinea (lxAxh):

nou
1
2
3
4
5
6

3

60x37x40 cm
100x37x80 cm
100x37x80 cm
100x37x120 cm
100x37x179 cm
138x37x40 cm

486,743,665,869,1.129,599,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm:

6

1

RADAL 1 comodă 2Z1D
RADAL 2 comodă 2Z2D
RADAL 3 comodă 1Z2D
RADAL 4 comodă 4D
RADAL 5 comodă 6D
RADAL RTV comodă RTV

SPICE

Spice 3
comodă 4Z +2D
165x40x80

Spice 4

1.349,-

comodă 4Z
50x40x80

629,Spice comodă RTV

un sistem de comode de lux, material: Pal melaminat,
marginile uşilor sunt rotunjite, fronturile - MDF înfoliat
cu extra luciu high gloss în culoare albă

809,-

165x40x42

STRAGY

HG extra lucios
€
139
809,-

Stragy
Spice
RTV 2stolík
comodă
2Z + 2D
165x42x40

STRAGY

90x40x82 cm

un sistem de comode de lux, material: Pal melaminat
+ suprafeţele frontale din MDF cu alb HG extra lucios,
dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):
€
757,139

1.299,-

Stragy 4
Spice RTV stolík
comodă
4Z+2D
165x42x40

160x40x44 cm

160x40x82 cm

Stragy 3
Spice RTV stolík
comodă
4Z+1D
165x42x40
90x40x82 cm

COMODE

Stragy 6
Spice RTV stolík
comodă
RTV
165x42x40

€

139
889,-
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WALENA
sistem de unități potrivit pentru amenajarea livingului și diningului,
material: Pal melaminat, cant ABS, şipcile decorative din MDF,
mânere din metal. Modelul de culori: nuc. Componentele se vând
individual şi toate sunt în stoc - pregătite pentru livrare.

nou
Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm

1.469,-

1.114,1.229,-

293,-

449,-

138,Raft 120

Vitrină suspendată 1W

120x21,5x26,5

136x24x40

1.157,-

elemental decorative
pe uşi în detaliu

Măsuţă de cafea 110
110x64x50

718,-

1.023,-

939,-

Dulap de haine
2D cu raft
96x60x217

Vitrină 1D1W

Vitrină joasă 2D2W

Comodă 2D3S

Comodă 1D3S

56x40x217

96x40x160,5

136x40x87

96x40x87

Masă dining extensibilă
130/175

Comodă RTV 3S
136x40x50

130-175x80x76

nou

LEIRA

sistem de unități modern potrivit pentru amenajarea livingului sau dormitorului, material:
Pal melaminat, cant ABS, modelul de culori: stejar wellington/alb. Patul este livrat fără somieră
şi saltea. Posibilitatea de a cumpăra saltea şi somieră, cu dimensiunea 160x200 din oferta noastră
de la pagina 192 şi 193. Posibilitatea de a cumpăra rafturi pentru dulapul 6D cu dimensiunea
(lxAxh): 86,1x53,8x1,6 cm şi 41,9x53,8x1,6 cm la preţul de 99,- sau rafturi pentru dulapul cu
rafturi 8D cu dimensiunea (lxAxh): 86,1x53,8x1,6 cm la preţul de 146,- (2 buc per pachet).
Posibilitatea de a cumpăra iluminare LED (umbrire albă): cu 2-puncte de lumină la preţul de 68,-,
4-puncte de lumină la preţul de 89,-. Măsuţa de toaletă poate fi folosită şi ca birou pentru
calculator. Componentele sistemului de unităţi se vând individual, sunt în stoc - pregătite pentru livrare. comodă RTV 2d2s/150

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm

804,-

1.967,-

1.244,-

1.625,-

287,-

Raft 135

1.489,-

Noptieră 25
45x35x51,5

Zrkadlo

Dulap de haine
2D cu raft
177x58x210
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Dulap de haine 6D cu raft
133x58x210

Pat 160
fără somieră şi saltea

356,90x12x67

Dulap de haine 8D cu raft

1.148,-

135x21,5x30

150x43,5x45,5

1.085,-

rafturi pentru
dulapul 6D

rafturi pentru
dulapul 8D

159,-

90x58x204,5

875,-

804,-

603,Vitrină joasă 1D1W

Vitrină înaltă 1D1W

90x37x137,5
iluminare LED la
preţul de 68,-

90x37x204,5
iluminare LED la
preţul de 89,-

Măsuţă de toaletă

Comodă 1D3S

Comodă 4S

90x39,5x75

120x43,5x75

90x44,5x97

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

nou

NERITA

ansamblu de unități modern, potrivit pentru amenajarea livingului sau diningului,
material: Pal melaminat rezistent la zgârieturi, temperatură înaltă şi umezeală, cant ABS, mânere din metal,
modelul de culori: stejar Northland/stejar sonoma truffel. Posibilitatea de a cumpăra iluminare cu LED
(umbrire albă). Componentele sistemului de unităţi se vând individual, şi sunt în stoc - pregătite pentru
livrare.
Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

983,-

817,-

1.767-

589,-

Tipul 5 comodă RTV
120x52x50 cm

688,-

90x52x202 cm

Tipul 1 vitrină 1D
Tipul 12 vitrină 2D
Tipul 3
60x42x202 cm,
120x42x202 cm,
dulap cu rafturi 1D iluminare LED cu 6-puncte iluminare LED cu 3-puncte
60x52x202 cm

la preţul de 289,-

709,-

817,939,-

Tipul 4
dulap de haine 2D

479,-

la preţul de 198,-

Tipul 8 măsuţă de cafea

Tipul 15
masă dining 180

110x68x45 cm

180x90x76 cm

911,-

1.659,-

Tipul 2
comodă cu sticlă
100x42x130 cm
Tipul 7 comodă 100
iluminare LED cu
100x42x92 cm
1-punct la preţul de 99,-

Tipul 6 comodă 160
160x42x92 cm

Tipul 14 comodă 220
220x42x92 cm

2.014,-

3.449,-

preţul mobilierului pentru living

preţul setului
(dulap + pat şi 2 noptiere)

system universal de unități potrivit pentru amenajarea livingului, dormitorului, camerelor
de copii și studenți, model: stejar nisipiu/alb, material: Pal melaminat. Mobila pentru living este livrată ca un întreg
(lxAxh): 300x41x200,9 cm. Posibilitatea de a cumpăra iluminare cu LED la prețul de 136,-. Patul vine fără somieră
și saltea. Recomandăm să cumpărați salteaua și somiera, cu un cadru solid de dimensiunea 90x200 cm și
180x200 cm din oferta noastră de la paginile 192 și 193. Vă recomandăm să cumpărați rafturi pentru dulapul de
haine 82 în culoarea gri, cu dimensiunea de (lxAxh): 108x42x22 cm, în pachet de 3 bucăți, la un preț de 249,-.
Toate componentele sunt în stoc - pregătite pentru livrare.

857,-

465,-

386,-

1.186,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

607,-

1.814,-

Etajeră 92

Dulap de haine cu rafturi 93

50x35x200 cm

140x58x200 cm

799,-

899,-

1.955,-

Dulap de haine 82
220x61x210 cm

143,Raft 01
119x20x22 cm

(prețul este
pentru 2 buc)

1.029,-

Pat 09 - 90x200 cm

Noptieră 02

Cabinet suspendat 10

Comodă 35

Comodă 26

Birou PC 25

Pat 180x200 cm

99x218x79 cm

46x41x34 cm

40x30x108 cm

153x41x100 cm

130x38x91 cm

145x60x76 cm

190x211x84 cm

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA
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noi modele de culori stejar lefkas închis/smooth gri

stejar lefkas închis/smooth gri

3.556,-

stejar lefkas închis

sistem de unități modern potrivit pentru amenajarea livingului, diningului, dormitorului sau biroului, material: Pal melaminat, cant ABS,
modelul de culori: stejar lekfas închis sau stejar lefkas închis/smooth gri. Patul dublu 160 sau 180 vine cu somieră dar salteaua nu este
inclusă. Salteaua cu dimensiunea 160x200 sau 180x200 se poate cumpăra din oferta de la pagina 192 și 193. Componentele din sistemul
de unități sunt vândute individual și sunt în stoc - pregătite pentru livrare.

MONTANA
437,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm

565,-

Oglindă LS
123x7x84,5

759,-

679,-

Comodă K3D
130x43x80

543,659,-

689,-

Măsuţă de cafea ST
120x60x53

244,-

117,-

Raft suspendat W1
130x25x32

Raft P1
130x19x20

1.154,1.089,-

Comodă KS3
50x46x103
Comodă K4D
170x43x48

659,-

1.205,-

(160x200)

Comodă RTV 130
130x53x53

798,Pat
L1 160x200 (170x100x206) sau
L2 180x200 (190x100x206)
vine cu somieră dar salteaua nu este
inclusă. Dimensiunea 180x200
la prețul de 1.279,-.

896,-

Dulap de haine cu trei uși
S3D și rafturi
166x53x197
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Dulap de haine
cu două uși S2D și rafturi
90x53x197

smooth gri

389,-

Masă dining extensibilă 16 STW
160-203x90x82

Comodă K3S
90x43x80

1.209,-

stejar lefkas închis

1.456,-

Birou PC B1
120x53x75

1.819,-

dormitory complet
(dulap, pat 160x200
+ 2 noptiere)

Dulap S1D
50x43x197

Vitrină W2D
90x43x197

Vitrină W1D
50x43x197

Comodă K2D ușă cu sticlă
comodă K2DP ușă completă
140x43x80

Alano R3
lxAxh: 149x40x194 cm

324,-

Noptieră SN
50x43,3x45,5

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

1.499,-

KLARK

mobilă living cu iluminare LED (umbrire albă), material: Pal melaminat, modelul de culori: alb + beton, dimensiuni (lxAxh): 270x38x200 cm.

1.376,Tipul 92 doar în limita stocului disponibil
pat cu spaţiu de depozitare (2 sertare)
166x206x75, dimensiunea patului 160x200

PELLO
ansamblu de unități modern de lux, potrivit pentru
amenajarea livingului, biroului, material: Pal
melaminat, model: pin/lareto. Acesta conține 12
elemente. Componentele din sistemul de unități
sunt în stoc - pregătite pentru livrare. Patul tip
92 cu spaţiu de depozitare este disponibil doar
în limita stocului.

3.934,preţul ansamblului ilustrat

668,-

764,-

Tipul 01
vitrină cu sticlă
50x40x200

937,-

Tipul 40
comodă
165x40x93

Tipul 10
vitrină
50x40x200

764,-

Tipul 42
comodă cu sticlă
135,3x40x93

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm

569,-

Tipul 11
vitrină cu rafturi
50x40x200

569,-

Tipul 50
comodă RTV
165x45x51

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

1.049,-

Tipul 20
dulap cu rafturi
83x58x200

699,-

Tipul 30
comodă
83x40x114

609,284,-

Tipul 31
comodă
83x40x114

Tipul 61 raft
135,3x22x62

686,-

764,-

Tipul 80 birou PC
135,3x65x75

Tipul 70
măsuță de cafea
110x70x48
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Sunt închis aici, ajutor

OSLO

în stoc produse noi în ofertă

produs nou în stoc

produs nou în stoc

829,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm

1.019,Comodă 75454
195,7x39,1x81,7

produs nou în stoc

949,-

produs nou în stoc

1.627,-

sistem de unități retro, potrivit pentru amenajarea livingurilor
sau diningurilor, material: Pal melaminat, modelul de culori:
stejar sonoma/alb. Componentele din sistemul de unități sunt
vândute individual și sunt în stoc - pregătite pentru livrare.
.

639,-

Comodă 75456

525,-

98,7x39,1x100,9

Vitrină din sticlă 75462

Vitrină cu sticlă 75461

98,7x39,1x200,1

50,2x39,1x200,1

619,-

794,-

599,-

464,-

Măsuță de cafea 75384

Comodă TV 75391

Comodă 75381

Comodă 75387

98,6x60,1x42,6

117,1x39x56,9

147,1x39,1x81

98,1x39,1x81

Vitrină 75382
50,1x39,1x170,6

Etajeră
cu sertar
75385
55,1x18,4x170,6

NEVADA
sistem de unități moderne, potrivit pentru amenajarea livingului, diningului sau
biroului, material: Pal melaminat, modelul de culori: stejar lekfas, mânere din
metal. Componentele din sistemul de unități sunt vândute individual și toate
sunt în stoc - pregătite pentru livrare. Vitrinele W1D, W2D, WSS și comoda
K2S sunt livrate cu rafturi din lemn.
Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm

1.944,-

1.689,-

1.343,-

1.398,-

2.017,-

1.329,-

1.835,-

Comodă K2D
164x44x85

999,-

999,-

383,-

Birou PC B1

Măsuță de
cafea LN

167x62x80

120x60x50

754,-

Comodă K2S
160x44x145

Vitrină WSS
115x44x186

Dulap de haine cu
Vitrină
Vitrină trilaterală
2 uși S2D
trilaterală W1D
W2D
100x44x186
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70x44x186

100x55x186

Comodă RTV

Masă dining ST 160

Bancă LW 160

160x55x60

160x90x77

160x40x45

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

alb/gri închis

1.710,-

1.364,-

reducere

-20%

MURAT NEW
mobilă living cu (umbrire albă), Pal melaminat, model: stejar sonoma
sau alb/gri închis, dimensiuni: (lxAxh): 250x40x150 cm.

stejar sonoma

stejar sonoma

189,-

Dimensiunile sunt listate
în ordinea (lxAxh) în cm.

346,-

1.229,-

932,-

814,-

993,-

1.039,-

Tipul 18
măsuță de cafea 70
66,5x38x50

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

379,-

Tipul 19
măsuță de cafea 110
110x61x50

pregătit pentru livrare

pregătit pentru livrare

pregătit pentru livrare

pregătit pentru livrare

Tipul 16
raft suspendat 90
93x22x31

297,-

Tipul 07
etajeră 1S/90
93x39x192

Tipul 08
comodă cu bar 2W3S1B
140x39x118

1.148,-

928,-

Tipul 22
birou PC 1D3S
155x67x76

Tipul 11
comodă 4S
93x39x96

pregătit pentru livrare

Tipul 15
cabinet suspendat 2D
140x25x30

163,-

Tipul 06
etajeră 1S/60
63x39x192

pregătit pentru livrare

339,-

Tipul 05
vitrină 1W1S
63x39x192

pregătit pentru livrare

Tipul 14
dulap superior 3D
162x55x48

Tipul 03
dulap de
haine cu
1 raft 2D1S
93x55x192

pregătit pentru livrare

655,-

Tipul 02
dulap de haine
cu 3 rafturi și
3 sertare și
oglindă 3D3S
161x55x192

pregătit pentru livrare

pregătit pentru livrare

pregătit pentru livrare

1.259,-

Tipul 01
dulap de
haine cu 3
rafturi și 3
sertare fără
oglindă 3D3S
161x55x192

Tipul 21
noptieră 1S
63x39x29

Tipul 09
comodă 2D4S
140x39x96

929,-

Tipul 12
masă dining extensibilă
161x91x77
după ce este extinsă 210x91x77

629,-

Tipul 10
comodă 4D
93x39x96

759,-

Tipul 13
comodă RTV 2D1S
140x55x51

pregătit pentru livrare

1.998,-

Tipul 20
pat 160x200
181x205x71

pregătit pentru livrare

1.917,-

stejar sonoma

pregătit pentru livrare

Tipul 17
raft suspendat 140
139x22x31

779,-

stejar sonoma

pregătit pentru livrare

sistem de unități elegant, potrivit pentru amenajarea livingului, dormitorului și biroului, material: Pal melaminat. Marginile componentelor individuale au o șipcă zimțată. Modelul de culori: stejar
sonoma. Patul dublu 160 vine fără somieră şi saltea. Componentele din sistemul de unități sunt vândute individual. Componentele sunt în stoc - pregătite pentru livrare, cu excepția 01,12,14,20,22 – la
comandă, cu timpul de livrare de 8-10 săptămâni. Salteaua și somiera cu dimensiunea 160x200 se pot cumpăra din oferta de la pagina 192 și 193.

pregătit pentru livrare

GRAND
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TEDY

sistem de unități rustic potrivit pentru amenajarea livingului, dormitorului și biroului, material: Pal melaminat, cant ABS, șipcile ușilor MDF,
corp gros de 32 de mm, mânere din metal, modelul de culori: stejar lekfas. Patul dublu, dimensiunea suprafeței de dormit /160x200/vine
cu plăci pentru somieră şi fără saltea. Salteaua cu dimensiunea 160x200 se poate cumpăra din oferta de la pagina 192 și 193.

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

1.218,-

Corpul - până la 32 de mm

1.509,-

1.136,-

Componentele - sunt în stoc pregătite pentru livrare:

1.406,-

Tipul T7
dulap de haine
90x57x190 cm

Tipul T8
vitrină
90x44x190 cm

867,-

Tipul T14
comodă
140x44x110 cm

Tipul T10 D/S
vitrină
46x44x190 cm

1.195,-

Tipul T6
comodă
140x44x90 cm

Tipul T2
comodă
90x44x110 cm

1.862,1.999,656,-

Tipul T13
măsuță de cafea
120x60x59 cm

Tipul T15
dulap de haine
cu rafturi
135x57x190 cm

457,-

Tipul T16
noptieră
40x44x50 cm

Tipul T25 P
dulap de haine
corner cu rafturi
110x95x190 cm

Tipul 09

1.166,-

Tipul 06
comodă RTV
133x47x51

713,-

1.079,-

959,-

808,-

Tipul T22
comodă
100x44x90 cm

Tipul T4
comodă
63x44x90 cm

PANAMA
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Tipul 03
vitrină 2D2S
83x41x200

785,-

Tipul T19
birou PC
118x60x78 cm

1.382,-

Tipul T20 - 160x200 cm
pat cu plăci pentru somieră
170x205x80 cm

434,-

Tipul T17
oglindă
120x70 cm

654,-

765,-

598,-

Tipul 02
dulap cu
rafturi 1D2S
50x41x200

Tipul T23
măsuță de cafea
90x60x59 cm

Componente - la comandă ,livrare 8-10 săptămăni

stejar sonoma

Tipul 10
birou PC 1D1S
120x65x75

Tipul 01
dulap de haine 2D2S
83x56x200

Tipul T11
comodă RTV
118x50x50 cm

Typ 14
măsuță de cafea 135
135x70x45

raft
133x22x34

679,-

619,-

557,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm

197,-

633,-

Tipul 04
vitrină 1D2S
50x41x200

Tipul 05
comodă 4S
83x41x88

1.499,-

Tipul 11
comodă 4D4S
220x41x88

709,-

Tipul 12
cabinet cu bar 3D
83x41x125

919,-

Tipul 08
comodă 2D4S
133x41x88

sistem de unități modern potrivit pentru amenajarea livingului sau diningului, material: Pal melaminat, cant ABS. Modelul de culori: stejar sonoma. Toate componentele sunt
în stoc - pregătite pentru livrare. Componentele din sistemul de unități sunt vândute individual.

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

3.614,preţul setului
(dulap S3D + pat +
2x noptieră)

ROYAL

sistem de unități elegant în stilul provensal potrivit pentru amenajarea livingului, diningului și dormitorului, material: Pal melaminat corpul + șipci decorative. Modelul de culori: pin alb nordic în
combinație cu stejar sălbatic, mânere din metal. Componentele din sistemul de unități sunt vândute individual și sunt în stoc - pregătite pentru livrare. Patul vine cu somieră şi fără saltea. Salteaua
cu dimensiunea 160x200 se poate cumpăra din oferta de la pagina 192 și 193. De asemenea, vă recomandăm o gamă largă de dulapuri din sectorul de bucătarie Royal al ofertei noastre de la
pagina 162.

1.056,-

719,-

Dulap de haine
S2D cu raft
97x49x187

Vitrină W1D
57x39x187

1.619,-

Vitrină W2D
127x39x187

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm:

Saška je tiež pán

829,-

Comodă KS5
57x46x98

1.176,-

Comodă K1S
127x46x98

1.154,-

Comodă K2D
127x46x98

739,-

586,-

Dulap S1D
57x39x187

Etajeră RW
68x39x187

1.813,-

Dulap de haine cu raft S3D
157x60x197

914,-

Vitrină WS
87x39x187

289,-

1.223,-

437,-

Noptieră SN
57x40x50

Pat L1 160x200
inclusiv somiera
171x212x74

Oglindă LS
120x7x80

634,-

Comodă RTV RN
127x46x75

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

1.049,-

Comodă RTV RS
127x46x75

1.434,-

Masă dining ST
extensibilă
160-203x90x82

415,-

Măsuță de cafea LN2
125x65x50

929,-

Vitrină W4D
87x39x187

383,-

Măsuță de cafea LN
90x60x50
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Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm.

829,-

189,-

Tipul 06
etajeră suspendată
110x22,5x39,5

118,-

497,-

Tipul 07
raft suspendat
110x22x30

Tipul 05
comodă RTV
200x45x39

459,-

Tipul 01
dulap de haine 2D
cu 1 raft
90,5x55x203

529,-

Tipul 02
etajeră 1D
90,5x35x113,5

769,-

Tipul 04
comodă 2D2S
164x45x80

Tipul 03
vitrină suspendată 1D1W
90,5x35x113,5

stejar sonoma

DAVIS

ansamblu de unități elegant, potrivit pentru amenajarea livingului, material: Pal melaminat. Modelul de culori: stejar sonoma. Toate componentele se cumpără individual și sunt în stoc pregătite
pentru livrare. Componentele din sistemul de unități sunt vândute individual. Posibilitatea de a cumpăra iluminare (culoare albă – 2 buc per pachet) pentru vitrina Tipul 03 la prețul de 67,-.

PARIS

sistem de unități elegant în stilul provensal potrivit pentru amenajarea livingului,
diningului, dormitorului, camerelor de copii și holului, Pal melaminat + MDF lăcuit
(șipci decorative), modelul de culori: alb, mânere din metal. Componentele din
sistemul de unități sunt vândute individual și sunt în stoc - pregătite pentru livrare.
Paris masă dining 79850/10 și vitrina înaltă 79865 – doar la comandă. Durata de
livrare este de 8-10 săptămâni. Patul vine fără somieră și saltea. Puteți să cumpărați
somiera și salteaua 90x200 cm și 180x200 cm de la paginile 192 și 193.

278,-

Sertar cu roți sub pat
90x200 77805
99,5x90,4x23,3 cm

1.586,-

1.129,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

2.609,-

Dulap de haine cu
rafturi 4D 75354
181,4x60,5x200,6 cm

2.069,-

Dulap de haine cu
rafturi 3D 75353
138,8x60,5x200,6 cm

979,-

Etajeră 77813
125,4x41,6x119,9 cm

1.408,-

1.408,-

Comodă 3D3Z 77824
143,7x46,1x91,7 cm

1.029,-

Comodă 76718
96,2x48,5x139,5 cm

859,-

1.029,-

Pat 77801 90x200 cm
108,6x210,8x100 cm

1.029,-

Comodă 76716
96,2x48,5x86,9 cm

925,1.173,-

774,-
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Vitrină cu uși 79862
98,8x36,6x112,5 cm

Comodă RTV 77812
102,6x41,6x50,8 cm

Noptieră 70301
62,6x40x49,3 cm

2.549,-

Cuier 70308
102,6x34,3x40 cm

Vitrină înaltă 77828
doar la comandă
143,7x41,6x169 cm

534,-

Birou PC 77821
130x61,6x73,9 cm

319,-

2.179,-

Pat 76703 180x200 cm
199,1x210,8x110 cm

899,-

Dulap cu rafturi și oglindă
Pantofar 70309
75356 (4 rafturi)
77,8x27,5x127,7 cm
62,6x40x200,7 cm

Comodă 2D 79852
98,8x46,1x91,7 cm

Masă dining extensibilă 9850/10
doar la comandă
180-228-276x95x76 cm

Măsuță de cafea 79872
135x75x52,5 cm

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

nou

ALEGRA
726,-

TIPUL 5
komoda 2D1S
88x45x95

sistem de unităţi rustic, potrivit pentru amenajarea livingurilor, material:
pal melaminat, cant ABS, şipcile uşilor MDF, mânere din metal, modelul de
culori: nuc ecco. Toate componentele sunt în stoc - pregătite pentru livrare.

615,-

TIPUL 6
comodă RTV 1
88x45x57

1.439,-

TIPUL 9
comodă cu bar uşă plină
132x45x133

TIPUL 8
comodă RTV 2
132x45x57

837,-

TIPUL 1
dulap de haine 2D2S
88x58x195

TIPUL 2
dulap cu rafturi 2D
57x45x195

1.299,-

906,-

TIPUL 3
vitrină W2
88x45x195

TIPUL 4
vitrină W1
57x45x195

dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm:

1.416,-

789,-

1.159,-

TIPUL 10
comodă cu bar uşă cu sticlă
132x45x133

836,-

1.163,-

TIPUL 11
comodă 4S
88x45x95

TIPUL 12
comodă 2D4S
132x45x95

nou

719,685,-

336,-

dulap suspendat 1D
138x30x35 cm

1.199,-

comodă RTV 2S/140
138x45x52 cm

264,-

măsuţă de cafea 110
110X60x46,5 cm

masa dining extensibilă 160/210
161-211x91x74,5 cm

788,Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

1.055,-

VERLA
sistem de unităţi elegant în stil modern provensal, potrivit
pentru amenajarea livingurilor sau diningurilor, material:
şipcile uşilor MDF, pal melaminat, cant ABS, mânere din
metal. Modelul de culori: alb/stejar piatră. Componentele
se vând individual şi toate sunt în stoc - pregătite pentru
livrare.

dulap de haine cu două
vitrine 1D1W
uşi 2D1S cu sertar
59,5x37x191,5 cm
89X53x191,5 cm

UNITĂŢI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

vitrină joasă 2D2W
115x37x153 cm

1.127,-

954,-

comodă 2D4S
148x37x92 cm

comodă 4S
89x37x92 cm

1.729,-

vitrină cu bar 2D3W3S
148x37x132,5 cm
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1.269,HENRI NEW
mobilă living, material: pal melaminat, fețele
frontale din MDF frezat extra lucios high gloss,
modelul de culori: alb + sticlă transparentă,
dimensiuni (lxAxh): 240x40x190 cm, posibilitatea
de a cumpăra lumină LED/umbrire albă/ la prețul

cadruri patinate

TIFFY

sistem de unități modern în stil rustic, care oferă o atmosferă foarte primitoare. Modelul are cadrele patinate, cu mânere elegante, potrivit pentru amenajarea livingului, diningului şi dormitorului, pal melaminat,
cant ABS, modelul de culori: woodline crem. Componentele din sistemul de unități sunt vândute individual, şi sunt în stoc - pregătite pentru livrare. Patul este livrat fără saltea. Posibilitatea de a cumpăra saltea
de dimensiunea 160x200 de la pagina 192 și 193. Pentru dulapul 2D2S puteți cumpăra rafturi la prețul de 218,-/3 buc în pachet.

2.816,-

1.546,-

1.535,-

1.157,-

896,-

1.167,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

1.139,886,-

Tipul 01 Dulap
cu oglindă 3d4s şi sertar
159x62x212 cm

1.239,-

Tipul 02 Dulap
cu două uşi 2d2s
şi sertare
99x62x212 cm

Tipul 03 Vitrină
2w2s cu sertare
99x39,5x212 cm

393,-

Tipul 04
Vitrină 1w2s
69x39,5x212 cm

Tipul 05
Etajeră deschisă 2s
69x39,5x212 cm

Tipul 06 Etajeră
1d2s
69x39,5x212 cm

Tipul 07 Comodă
2d1s cu sertar
94x37x90 cm

857,-

Tipul 08 Comodă 3d1s
cu sertar
139x37x90 cm

414,-

111,929,-

286,Tipul 13 Raft suspendat 1w
130x23,5x40 cm

Tipul 16 Raft 90
90x21,5x26,5 cm

675,-

Tipul 10
Pat 160 cu somieră, fără saltea
171x209,5x93,5cm
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Tipul 11
Noptieră 1s
49x37x48 cm

Tipul 12
Măsuţă de cafea 110
110x60x50 cm

Tipul 09
Comodă cu bar
1d1w1s1b şi cu sertar
94x37x125 cm

Tipul 14 comodă RTV 25
130x37x50,5 cm

139,-

Tipul 15
Masă dining extensibilă Olivia
130 - 175x80x75,5 cm

Tipul 17 Raft 130
130x21,5x26,5 cm

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

nou

1.999,-

BURGAS

mobilă living cu iluminare LED (umbrire albă), material: pal melaminat,
modelul de culori: stejar sonoma/lavă maro foarte mată, dimensiuni: (lxAxh): 300x40x200 cm

1.469,-

ARS

2.829,-

mobilă living, material: pal melaminat, cant ABS, model: frasin/stejar american,
(lxAxh): 370x51x199 cm.

vitrină LM 01
69x47x204

calitate dovedită
recomandăm
vitrină LM 11
69x47x204

1.469,-

oglindă LM28
160x4x88

595,-

sistem silențios de
oprire a sertarului

sistem silențios
de închidere a ușilor

mânere din metal

2.288,comodă RTV LM 60
140x45x60

1.199,-

măsuță de cafea LM 97
110x58x55

877,-

dulap LM74
219x66x215

1.486,-

pat LM16
172x207x87 suprafața patului 160x200

1.599,-

pat LM18
192x207x87 suprafața patului 180x200

4.233,-

2.499,-

vitrină LM 12
118x47x204

1.929,1.976,-

masă extensibilă LM 88
160-197-234x90x77

comodă LM40
158x83x45

comodă LM 46
196x45x83

2.198,1.634,-

599,-

comodă LM 47
158x45x104

noptieră LM21
55x45x57

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm:

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

comodă LM45
103x45x85

133,-

CINKLA 3 NEW
46x54x82

LIONA

sistem de unități de lux, potrivit pentru amenajarea livingului, dormitorului și
diningului într-un stil modern provensal, pal melaminat, sistemul de închidere
soft closing, asigură o închidere amortizată a ușilor și a sertarelor, fețele frontale
MDF, mânere din metal, modelul de culori: alb/gri. Toate componentele sunt în stoc pregătite pentru livrare. Vă recomandăm să cumpărați somieră și saltea pentru pat,
cu dimensiunea 160x200 cm și 180x200 cm de la paginile 192 și 193.
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nou

SPRING
sistem de unități modern atemporal, potrivit pentru amenajarea
livingului, material: pal melaminat, cant ABS, modelul de culori:
grafit, alb sau stejar artisan/metal negru. Comodele RTV
ERTV120 şi ERTVSZ120 se pot folosi ca cabinet suspendat (fără
baza metalică) sau ca comode RTV cu bază metalică. Pentru
etajera ER66 vă recomandăm să cumpăraţi cutiile de depozitare
ERR30 la preţul de: 129,-/buc în combinaţia de culori aleasă de
dumneavoastră. Toate componentele sunt în stoc - pregătite
pentru livrare în toate modelele de culori, măsuţa de cafea cu

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm.

839,(în preţ nu sunt incluse şi cutiile
de depozitare ERR30)

312,-

269,-

189,-

244,-

176,-

143,-

129,-

325,-

raft EP30
30x35x30

420,-

etajeră ER66
66x35x144

cabinet suspendat
ED90
90x37x31

cabinet suspendat
ED60
60x37x31

cabinet suspendat
ED30
30x37x31

raft suspendat
ER90
90x35x30

raft suspendat
ER60
60x35x30

raft suspendat cutie de depozitare
ERR30
ER30
30x35x30
30x35x30

raft EP60
60x35x30

555,1.110,-

799,-

339,-

399,raft EP90
90x35x30

582,-

comodă EK180
180x37x80

comodă EK120
120x37x80

comodă RTV
ERTVSZ120 +
bază metalică
EST120 265,120x37x47

comodă RTV
ERTV120 + bază
metalică EST120 265,120x37x47

913,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm.

964,-

1.497,-

1.167,-

dulap cu
rafturi 1D
50x50x191

dulap de
haine 2D
80x50x191

949,-

comodă 160 uşi cu sticlă
iluminare LED cu 4 puncte
pentru o taxă
suplimentară de 248,-.
160x40x93

1.009,-

LETYA

nou

sistem de unități atemporal cu elemente din stilul industrial, potrivit pentru amenajarea livingului, material: pal melaminat,
cant ABS, mânere şi picioare din metal, modelul de culori: negru mat/stejar grandson deschis. Posibilitatea de a cumpăra
iluminare LED (umbrire albastră). Componentele din sistemul de unităţi se vând individual şi sunt în stoc - pregătite
pentru livrare.
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măsuţă de cafea
cu sertar EL60
60x60x42

comodă 220
iluminare LED cu 2x2
puncte pentru o taxă
suplimentară de 266,220x40x93

977,-

comodă 160
usă plină
160x40x93

759,-

329,-

comodă RTV
120x50x57

raft
120x20x30

429,vitrină 2D
vitrină 1D
iluminare LED cu
iluminare LED
cu 3 puncte pentru 2 puncte pentru o
o taxă suplimentară taxă suplimentară
de 133,-.
de 161,-.
90x40x132
60x40x191

măsuţă de cafea
110x45x70

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

