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CATALOG MASUTE
CAMINUL HIGH CLASS
e-mail: caminulhighclass@gmail.com
Telefon: 0751.219.688
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.

189,- 209,-

147,-

MIKKEL

WAVE NEW

măsuță de cafea, material: MDF + metal, model: efect de lemn de stejar
negru + picioare din metal albastru, (lxAxh): 80x80x43 cm.

BERNARDO

măsuță de cafea, material: oțel + sticlă transparentă și
de culoarea laptelui, (lxAxh): 90x55x41 cm.

măsuță de cafea, material: Pal melaminat,
model: alb, (lxAxh): 90x55x40,7 cm, grosime de până la 22 mm.
stejar sonoma

219,-

209,-

219,-

nou

stejar Sonoma
truffel

BERNARDO

INTERSYS 21

BISMAK
set de două măsuţe de cafea: alb + natural, material: MDF + bambus lăcuit,
(lxAxh): 46x30x40 cm, 60x40x45 cm.

măsuță de cafea, material: Pal melaminat, model:
stejar sonoma, (lxAxh): 90x55x40,7 cm, grosime de până la 22 mm.

223,-

prun

măsuță de cafea, Pal melaminat, prun, stejar sonoma sau stejar
sonoma truffel, (lxAxh): 58,5x58,5x47,2 cm.

239,-

245,stejar sonoma

DEREK

PANTY NEW

VIENNA NEW

măsuță de cafea, model: oțel + sticlă transparentă +
2 rafturi din MDF stejar sonoma, (lxAxh): 90x55x41 cm.

măsuță de cafea în modelul nuc+alb, material: Pal,
(lxAxh): 100x50x40 cm.

289,-

măsuță de cafea, model: nuc franțuzesc sau stejar sonoma,
MDF laminat, (lxAxh): 80x48x39 cm.

299,-

243,-

349,-

tipul 1

tipul 2

PEDEREK TIPUL 1

măsuță de cafea, material: sticlă întărită + metal, model:
picioare-metal cu finisaj, (lxAxh): 60x60x48 cm. Se poate
combina cu PEDREK TIPUL 2 și cu masa de dining PEDREK
măsuță de cafea, material: placaj MDF + metal, modelul de culori: alb HG extra lucios + negru,
(lxAxh): KANER 2: 80x80x40cm și KANER 1: 50x50x40 cm. Model disponibil doar în limita stocului. TIPUL 3. Model disponibil doar până la vânzarea stocurilor.

KANER

255,-

MANUEL
2 măsuțe de cafea separate, material: crom + sticlă - neagră;
(lxAxh): 65x65x55 cm + 60x60x46 cm.
Model disponibil doar până la vânzarea stocurilor.

259,-

269,-

ADELO

AXEL NEW

SVEN

măsuță de cafea, model: MDF-alb HG extra lucios + oțel + sticlă
întărită transparentă (6 mm). (lxAxh): 90x55x41 cm.

măsuță de cafea, model: MDF-alb HG extra lucios + oțel + sticlă fumurie
întărită (6 mm), (lxAxh): 90x55x42 cm.

266,-

389,-

măsuță de cafea, material: MDF placat, stejar sonoma + sticlă transparentă/de culoarea laptelui, (lxAxh): 100x60x42 cm.
Model disponibil doar în limita stocului.

măsuță de cafea, model: MDF-alb HG extra lucios + sticlă - transparentă/de
culoarea laptelui; (lxAxh): 100x60x42 cm.
Model disponibil doar în limita stocului.

DAISY NEW
măsuță de cafea cu sertar, material: MDF placat + sticlă
transparentă (10 mm), model: beton, (lxAxh): 110x60x40 cm.
Model disponibil doar până la vânzarea stocurilor.

427,-

265,-

tipul 2

ADELO

2

nuc franţuzesc

tipul 1

BAZZY
măsuță de cafea, material: placă MDF + lemn, blat gri +
picioare-natural, (lxAxh): BAZZY 1: 110x60x42 cm,
BAZZY 2: 50x50x46 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

MĂSUŢE DE CAFEA

383,- 336,-

338,stejar sonoma

PEDREK TIPUL 2
măsută de cafea, sticlă întărită + metal, picioare - metal cu finisaj de fag, (lxAxh):
120x60x47 cm. Se poate combina cu PEDREK TIPUL 1 sau cu masa de dining
PEDREK TIPUL 3. Model disponibil doar până la vânzarea stocurilor.

VAVRO NEW

stejar sonoma/alb

măsuță de cafea, model: Pal melaminat stejar sonoma/alb,
(lxAxh): 91,8x67,5x43,2 cm

338,-

343,-

INTERSYS NEW 22
măsuță, dimensiuni (lxAxh): 110x65x48 cm, stejar sonoma, prun,
stejar sonoma truffel, wenge luisiana, castan wenge.

modelele de culori a măsuței din ofertă Intersys

wenge
luisiana

castan stejar sonoma prun
wenge
truffel

LIBOR
NEW
Libor NEW
măsuță de cafea, material: MDF, model: stejar sonoma + sticlă
întărită transparentă 8 mm, (lxAxh): 100x60x42 cm.

măsuță de cafea, model: MDF stejar antic,
dimensiuni (lxAxh): 107x66x41 cm.

368,-

355,-

înălțimea

HANNA

55 cm
de până la

385,-

stejar canyon

GAUDI

înălțimea

de până la

55 cm

385,-

JAGO

LIBOR NEW

măsuță de cafea, material: MDF placat + sticlă întărită (8 mm/5 mm),
model: wenge cu sticlă transparentă sau neagră, (lxAxh): 100x60x45 cm.

măsuță de cafea, material: MDF, model: alb HG extra lucios +
sticlă întărită transparentă 8 mm, (lxAxh): 100x60x42 cm.

385,-

385,-

înălțimea

de până la

55 cm

385,-

stejar sonoma

GAUDI

alb

stejar san remo

fag

GAUDI

GAUDI

GAUDI

măsuță de cafea, Pal melaminat (16mm), stejar sonoma, fag, alb, stejar canyon sau stejar san remo, (lxAxh): 110x60x55 cm.

nou

BELTON

PULA
măsuţă de cafea modern, reglabilă în înălţime,
cu mechanism manual de ridicare, material: Pal melaminat, modelul de
culori: stejar sonoma/alb, dimensiuni: (lxAxh): 98x50x43-54 cm

alb/negru

nou

BAROS

măsuță de cafea, material: MDF + sticlă transparentă + sticlă mată,
modelul de culori: beton, (lxAxh): 110x65x40 cm.

389,-

set de 3 măsuţe de cafea, material: MDF + bambus lăcuit, modelul
de culori: alb + natural, (lxAxh): 40x40x35 cm,
50x50x45 cm, 60x60x55 cm.

399,-

389,-

alb/stejar sonoma

BAKER
măsuță de cafea, Pal melaminat, cant ABS, model: alb/negru sau alb/stejar sonoma, (lxAxh): 120x71x44 cm.
Măsuțele se pot combina cu mesele de dining KRAZ de la pagina 184.

MĂSUŢE DE CAFEA

394,-

382,-

379,-

ARIADNA
măsuță de cafea, model: DTD placat stejar sonoma + alb HG extra lucios,
laminat, (lxAxh): 107x77x44 cm.
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nou

289,-

206,-

309,-

TROY

TEYO

nou

LIBOR NEW

măsuță de cafea, material: MDF (folie PVC), model: wenge,
(lxAxh): 100x60x45 cm.

măsuţă de cafea, material: Pal melaminat,
model: stejar sonoma, (lxAxh): 120x59x55 cm.

299,-

măsuță de cafea, material: MDF, model: fag +
sticlă- întărită, (lxAxh): 100x60x42 cm.

299,-

stejar artisan/alb

299,-

299,-

alb

beton/alb

stejar sonoma/alb

DAMOLI
măsuţă de cafea modern, material: Pal melaminat, (lxAxh): 90x60x43 cm, în modelul beton/alb, stejar sonoma/alb, stejar artisan/alb sau alb.

317,-

317,-

alb

DORISA

317,-

stejar sonoma

stejar canyon

măsuță de cafea, Pal melaminat, stejar sonoma, stejar canyon, alb, fag, stejar wotan sau beton, (lxAxh): 110x60x45 cm.

317,-

317,-

fag

317,-

stejar wotan

beton

DORISA
măsuță de cafea, Pal melaminat, stejar sonoma, stejar canyon, alb, fag, stejar wotan sau beton, (lxAxh): 110x60x45 cm.

297,-

jEBAN

DAISY NEW

măsuță de cafea, material: foi din MDF placat + metal,
modelul de culori: nuc + negru, (lxAxh): 90x50x37,5cm.

329,-

513,-

măsuță de cafea cu sertar, material: MDF placat + sticlă transparentă (10 mm),
model: stejar sonoma, (lxAxh): 110x60x40 cm. Model disponibil doar până la
vânzarea stocurilor.

ROKO
măsuță de cafea, MDF (folie PVC) - nuc deschis +
metal (argintiu), (lxAxh): 100x60x44 cm.

328,-

preţul setului

stejar sonoma

3 în 1

4

alb

SIPANI NEW
set de 3 măsuțe de cafea, Pal melaminat, stejar sonoma, alb sau stejar canyon, (lxAxh): 50x50x55 cm, 45x45x47 cm, 40x40x39 cm

stejar canyon

MĂSUŢE DE CAFEA

438,-

438,-

407,-

RAYMOND

DRON

măsuță de cafea, model: nuc MDF laminat + sticlă întărită neagră,
(lxAxh): 119,5x73x45 cm.

stejar sonoma

DRON

măsuță de cafea, Pal melaminat, stejar sonoma, alb, alb/stejar sonoma, negru/alb sau lavă/stejar canyon,
(lxAxh): 95-170x60-95x40 cm.

438,-

măsuță de cafea multifuncțională

alb/stejar sonoma

DRON

DRON
măsuță de cafea, Pal melaminat, stejar sonoma, alb, alb/stejar sonoma, negru/alb sau lavă/stejar canyon, (lxAxh): 95-170x60-95x40 cm.

438,-

438,-

427,-

tipul 1
lava/stejar canyon

BAZZY

negru/alb

DRON

DRON

măsuță de cafea, Pal melaminat, stejar sonoma, alb, alb/stejar sonoma, negru/alb sau lavă/stejar canyon, (lxAxh): 95-170x60-95x40 cm.

măsuță de cafea, material: placă MDF + lemn, modelul de culori:
blat-alb + picioare-natural, (lxAxh): 110x60x42 cm.
Model disponibil doar în limita stocului.

465,-

454,455,-

PROSPER NEW

MALTO
set de 2 măsuțe de cafea, material: MDF + lemn,
model: alb + fag, dimensiuni: diametru x h: 50x45 cm, 40x40 cm.

măsuță de cafea, modernă, material: sticlă întărită + MDF,
model: blatul mesei – stejar sonoma + picioare - sticlă, (lxAxh): 120x60x45 cm.

MOIRA
măsuță rotativă de cafea, model: crom + sticlă neagră,
(lxAxh): 58-138x50x43 cm, două părți rotative (diametru 50 și 40 de cm).

339,-

474,-

GABRIEL

454,-

KALERO

GLOSY

set de 2 măsuțe de cafea, material: metal maro închis + sticlă întărită
transparentă, (lxAxh): 80x80x46,5 cm și 61x61x41 cm.
Model disponibil doar în limita stocului.

măsuță de cafea, material: oțel + sticlă – întărită;
(lxAxh): 120x65x45 cm.

484,-

noutăţi

alb/grafit

măsuță de cafea, material: MDF + metal, model: alb HG extra lucios +
stejar sonoma, (lxAxh): 120x60x45 cm.
Model disponibil doar în limita stocului.

484,-

alb/stejar sonoma

484,-

alb/stejar wotan

DALEN
măsuţă de cafea, modernă, pe roti, material: Pal melaminat, (lxAxh): 110x60x40 cm, model: alb/grafit, alb/stejar sonoma sau alb/stejar wotan.

MĂSUŢE DE CAFEA

5

model disponibil doar în limita

NATANEL

MABILO
măsuță de cafea, material: MDF + lemn, modelul de culori: alb lucios +
model lemn, (lxAxh): 120x60x42 cm.

Model disponibil doar în limita

689,-

679,-

525,-

613,-

667,-

DAISY NEW

măsuță de cafea, modelul și materialul: MDF placat stejar sonoma,
(lxAxh): 100x100x46 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

noutăţi

măsuță de cafea cu sertar, material: MDF + sticlă transparentă (10 mm),
model: alb cu HG extra lucios, (lxAxh): 110x60x40 cm.

549,-

MABILO

549,-

alb/stejar wotan

măsuță de cafea, material: MDF + sticlă, modelul de culori: alb extra lucios
+ sticlă, (lxAxh): 120x60x42 cm.

noutăţi

măsuţă de cafea, modernă, cu sertar, material: Pal melaminat, (lxAxh): 110x58x43 cm în modelul alb/stejar wotan sau stejar sonoma/alb.

549,-

alb/stejar sonoma

stejar sonoma/alb

DAWSON

568,-

549,-

alb/negru

DASTI

BOTTI

măsuţă de cafea, modernă, pe roţi. Material: Pal melaminat, (lxAxh): 110x59x43 cm,
corp alb până la 22 de mm/negru 15 mm sau alb până la 22 de mm/stejar sonoma 16 mm

măsuță de cafea, material: crom + MDF - alb HG extra lucios,
(lxAxh): 80x80x30 cm.

569,-

LEONEL

584,-

589,-

măsuță de cafea, material MDF placat + sticlă transparentă,
model: alb + negru cu HG extra lucios, (lxAxh): 100x60x42 cm.

noutăţi

LOTTI

596,-

FOLKO
set de 2 măsuțe de cafea, material: MDF + lemn, model: alb + fag, dimensiuni:
(lxAxh): 116x66x45 cm, 75x43x39 cm. Se poate combina cu
masa de dining DIDIER de la pagina 175.

set de 2 măsuțe de cafea, material: foi MDF laminate +
metal, modelul de culori: nuc + negru, (lxAxh): 80x80x27 cm
și 70x70x22 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

599,-

599,-

alb

măsuță de cafea, material: crom + MDF - alb HG extra lucios,
(lxAxh): 100x60x30 cm. În stoc din data de 30.07.2019.

6

SIBEL

LARS NEW

măsuță de cafea, model: crom + sticlă – transparentă cu marginile
albe, (lxAxh): 85x85x45 cm.

535,-

DALAN

stejar sonoma

măsuţă de cafea, modernă, cu sertar şi spaţiu de depozitare, material: Pal melaminat, (lxAxh): 74x74x40 cm
în modelul alb sau stejar sonoma.

noutăţi

599,-

alb/stejar sonoma

599,-

alb/beton

DELIMARO
măsuţă de cafea, modernă, pe roţi, material: Pal melaminat, (lxAxh): 110x58x43 cm în modelul alb/stejar sonoma sau alb/beton.

MĂSUŢE DE CAFEA

593,-

609,-

KONTEX 2 NEW

OTELO

HAGY
măsuță de cafea, MDF HG alb extra lucios, sticlă întărită
transparentă (8 mm), (lxAxh): 110x60x40 cm.

măsuță de cafea, MDF HG alb extra lucios + stejar sonoma, sticlă întărită
transparentă (8 mm), (lxAxh): 110x60x40 cm.

noutăţi

stejar sonoma/alb

DECHEN

RUPERT
măsuță de cafea cu două taburete, material: MDF + sticlă întărită
transparentă (8 mm) + crom, model: alb + negru
HG extra lucios, (lxAxh): 130x70x45 cm.

măsuţă de cafea, modernă, cu sertar şi spaţiu de depozitare, material: Pal melaminat, (lxAxh): 112x58x42 cm
în modelul stejar wotan/alb sau stejar sonoma/alb.

noutăţi

măsuță de cafea cu două taburete, MDF - culoare nuc/piele ecologică
albă + sticlă - întărită 8 mm, (lxAxh): 130x70x45 cm.
Model disponibil doar în limita stocului.

693,- 704,-

693,-

stejar wotan/alb

696,-

699,-

719,-

699,-

nou

stejar sonoma

DARAH

alb/stejar sonoma

alb/beton

măsuţă de cafea, modernă, cu sertar, spaţiu
de depozitare
pentru sticle de vin şi un suport modern pentru pahare, material:
Pal melaminat, dimensiuni (lxAxh): 108x60x44 cm, blatul şi piciorul mesei
până la 22 de mm, în modelul stejar sonoma sau alb/stejar wotan.

DILANO

măsuţă de cafea, modernă, cu sertar, spaţiu de depozitare şi dulăpior, material: Pal melaminat,
(lxAxh): 110x58x42 cm în modelul stejar wotan/alb sau stejar sonoma/alb.

719,-

736,-

€
133
690,-

nou

nou

alb/stejar wotan

DARAH
măsuţă de cafea, modernă, cu sertar, spaţiu de depozitare pentru sticle
de vin şi un suport modern pentru pahare, material: Pal melaminat,
dimensiuni (lxAxh): 108x60x44 cm, blatul şi piciorul mesei până la 22 de mm,
în modelul stejar sonoma sau alb/stejar wotan.

ELIOT T-648

DESIRE

măsuță de cafea - partea neagră este detașabilă, poate fi folosit ca o tavă,
material: MDF alb - HG extra lucios + negru – lucios, (lxAxh):
90x90x28 cm. Model disponibil doar în limita stocurilor.

JEMAN

măsuță de cafea, model: MDF – alb HG extra lucios + crom +
sticlă întărită transparentă - 8mm, (lxAxh): 110x65x40 cm.

833,-

862,-

749,-

JULIEN

măsuţă de cafea, modernă, cu 2 sertare pe roţi, material: Pal melaminat,
(lxAxh): 106x60x42 cm în modelul stejar artisan/alb.

măsuță rotativă de cafea cu spaţiu de depozitare în modelul alb
HG extra lucios/stejar sonoma, material: DTD,
(lxAxh): 100x60x33 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

899,-

DIKARO
măsuță de cafea cu un sertar, model:
MDF – alb HG extra lucios, (lxAxh): 90x60x44 cm.
Daca sertarul este deschis (l) este de 123 de cm.

1.096,-

868,-

1.096,-

vă
ati
rot ar
a
t
e
rt
er
pa cu s

DEMBA
măsuță de cafea cu spațiu de depozitare – sertarul se află în partea rotativă,
model: MDF alb/negru extra lucios, dimensiuni
(lxAxh): 110x65x44 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

MĂSUŢE DE CAFEA

MELIDA
măsuță de cafea cu sertar şi spaţiu de depozitare,
model: stejar sonoma/MDF – alb HG extra lucios,
(lxAxh): 120-159x60x43 cm.

MELIDA
măsuță de cafea cu sertar şi spaţiu de depozitare,
model: negru/MDF – alb HG extra lucios,
(lxAxh): 120-159x60x43 cm.
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noutăţi

578,-

356,-

fag/negru

alb mat/negru

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 alb
+ picioare
din metal,
(lxAxh): 75x75x37
cm din
și 65x65x32
cm.
Modelul
ma negre
tejar sonoma
în dimensiuni
stoc din 30.10.2019,
modelul fag
15.09.2019.
În stoc din data de 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.

169,- 179,-

117,-

217,158,-

HANSON
măsuță auxiliară, modelul de culori:
blat de culoare gri cu imprimeu și
picioare din lemn natural,
material MDF + picioare din lemn,
(lxAxh): 48x48x40cm.
Model disponibil doar în limita stocului.

RONEL NEW

87,-

89,-

77,-

65,-

JAKIM tipul 2

BRIX

un set practic de două măsuțe auxiliare,
CARTER
CAMERO
un set practic de trei măsuțe auxiliare. Material
modelul de culori:
măsuță auxiliară, material: foi laminate
măsuță auxiliară, material: foi MDF
MDF + metal. Modelul de culori: măsuţa
albastru cu un imprimeu de design+alb, material
din
MDF
+
metal, modelul de culori:
laminate + metal, modelul de culori:
mare-negru,
mijlocie-galben și mică-gri. Dimensiuni:
MDF+lemn, dimensiuni: (lxAxh):
stejar sonoma + negru, (lxAxh): 40x60x50 cm. nuc + negru, (lxAxh): 50x30x57,5 cm.
60x60x50 cm, 48x48x45 cm, 36x36x40 cm.
48x48x48cm, 40x40x40 cm.
Model disponibil doar în limita stocului. Model disponibil doar în limita stocului.
Model disponibil doar în limita stocului.
Model disponibil doar până la vânzarea stocurilor.

JAKIM tipul 1

KALA

măsuță auxiliară elegantă, material: MDF + metal, modelul de culori
TIPUL 1 lemn de stejar + picioare de metal negru, TIPUL 2 lemn de
stejar + picioare de metal alb, (lxAxh): 40x40x40 cm.

noi modele de culori

măsuță auxiliară elegantă, modelul de
culori: stejar + picioare de metal negru sau alb,
material: PAL + metal, (lxAxh): 40x40x61 cm.

98,-

89,-

RUBEN

măsuță auxiliară modernă, modelul de culori: blat
negru + picioare albe sau blat alb + picioare negre,
material: MDF + metal, (lxAxh): 40x40x60 cm.

108,-

97,-

MANNY
măsuță auxiliară pe roți, model:
MDF negru + metal (argintiu),
(IxAxh): 38x33x58 cm.

89,-

nou
DERIN

măsuță auxiliară elegantă pe roți, material:
MDF + metal + roți de culoare închisă,
culoare albă, diametru x h: 43,6x52,5cm.

8

pin

alb

ABBAS NEW

negru

noi modele de culori

măsuță auxiliară elegantă pe roţi, material: Pal melaminat placat + roţi negre. Modelul de culori: pin, negru sau alb.
Dimensiuni: (lxAxh): 40x24x50cm.

VALMAR
măsuţă auxiliară, model: alb, MDF laminat
(lxAxh): 32x32x60 cm.

MĂSUŢE AUXILIARE

116,-

nou

99,-

CELINI

115,-

RONIN

măsuţă auxiliară, material MDF cu folie de
PVC + oţel acoperit, modelul de culori:
stejar + alb, (lxAxh): 40x40x39,8 cm.

TAVAS
măsuță auxiliară elegantă, material: MDF + metal,
măsuță auxiliară elegantă, modelul de culori:
model: stejar negru + picioare de metal negre.
alb
+
picioare
din
lemn
natural, material MDF + lemn.
Dimensiuni (lxAxh): 48x48x48 cm.
(lxAxh): 48x48x40cm.
Completarea stocurilor din 16.09.2019.

123,-

138,-

nou

138,-

KAREL

TENDER
măsuță auxiliară, material: oțel
+ lemn, modelul de culori:
negru + beton, (lxAxh): 60x30x50 cm

VOLKER

ZENOR
măsuţă auxiliară, model: alb,
MDF laminat, (lxAxh): 45x45x62 cm.

143,-

KALEB

măsuță auxiliară de design, material:
MDF + metal, modelul de culori: alb,
(lxAxh): 45x45x45 cm.

149,-

139,-

măsuţă auxiliară, model: alb, MDF laminat, ä
ň(lxAxh): 59x36x38 cm.

138,-

LAVON

măsuță auxiliară, material: MDF cu folie de PVC +
oţel acoperit, modelul de culori: alb,
(lxAxh): 50x35x48 cm.

noutăţi

125,-

CAMPO

măsuță auxiliară elegantă, material:
MDF + metal, modelul de culori: lemn de
stejar + negru, diametru x h: 60x65 cm.

etajeră mobilă – 3 cosuri din metal, 1 raft,
model: MDF fag + metal (argintiu),
(lxAxh): 39,5x30x74,5 cm, 2 roți cu frâne.

199,187,-

213,noi modele
de culori

ZOELA NEW
măsuță auxiliară elegantă pe roţi,
material: DTD, modelul de culori: alb.
Dimensiuni (lxAxh): 60x24x70 cm.

89,-

nou

89,-

nou

nou

139,-

138,-

NANDO

NANCER

PAMINO

LIMA

ANABEL

măsuță auxiliară modernă cu blat
măsuță auxiliară modernă cu blat
măsuță auxiliară, material: MDF lăcuit +
detaşabil şi spaţiu de depozitare.
detaşabil şi spaţiu de depozitare.
picioare de lemn (folie PVC), modelul de Material: MDF + metal. Modelul de culori:
Material: MDF + metal.
culori: alb + stejar, (lxAxh): 40x40x42 cm.
natural + negru.
Modelul de culori: model natural +
Dimensiuni (lxAxh): 40x40x40 cm.
negru. Dimensiuni (lxAxh): 45x45x48 cm.

169,- 189,-

PAROS

DANZ

NORMAN

nou

măsuță auxiliară pe roți, material: foi MDF laminate
+ metal, nuc + negru sau alb +alb, (lxAxh): 50x30x64cm.

nou

146,-

149,-

LABON

măsuță auxiliară, material: MDF + lemn
măsuță auxiliară pe roţi,
masiv (picioare), modelul de
material: MDF + metal. Model: alb mat,
culori: alb, (lxAxh): 60x42x43 cm.
(lxAxh): 60x40x61 cm.

185,-

un set de trei măsuțe auxiliare, material: sticlă
întărită + oțel inoxidabil, model: sticlă neagră,
un set de 2 măsuțe de cafea, material: MDF + metal,
(lxAxh): 53x33x47cm, 40x27,5x40, 29,5x23,5x34 cm.
model: model de marmoră albă,
diametru x h: 40x45 cm: 37x40 cm.
Model disponibil doar până la vânzarea stocurilor.

MĂSUŢE AUXILIARE

CARMEL

măsuță auxiliară cu un suport pentru reviste,
măsuță de servire, fag (MDF) +
modelul: metal (crom) + MDF alb lăcuit,
metal argintiu, (lxAxh): 60x38x84 cm, două roți
(lxAxh): 33x33x45 cm.
cu frâne. În stoc din data de 15.07.2019.

nou

VINER
suport pentru sticle de vin,
model: crom, (lxAxh): 30x24x76 cm.

187,-

PELOK
măsuță auxiliară, material: sticlă,
model: alb, (lxAxh): 48x32x60 cm.

STOFOL
un set de 2 măsuțe de cafea, model: model de marmoră neagră
sau albă MDF + metal negru, (lxAxh): 50x50x50 cm; 40x40x40 cm.
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224,-

266,-

279,-

211,-

LIRAN

MIKRON

un set practic de două măsuțe auxiliare, material
etajeră mobilă pe roți cu două rafturi în modelul
MDF+lemn, modelul de culoare: efect de marmură +
NESTOR
stejar Sonoma, cu două coșuri din metal, material:
picioare din lemn natural, (lxAxh): 60x60x47 cm, un set de trei măsuțe auxiliare, material: sticlă întărită + oțel inoxidabil, (lxAxh): 50x50x47cm,
MDF + metal, (lxAxh): 50x40x134 cm.
40x40x41,5 cm. Model disponibil doar în limita stocului.
40x40x40 cm, 30x30x34 cm. Model disponibil doar până la vânzarea stocurilor.
Model disponibil doar în limita stocului.

205,-

253,-

235,-

EZEL

ALVAN

259,-

măsuţă auxiliară, material: MDF + lemn ALADAR
KALIO
masiv de pin (picioare), modelul de măsuță de servire pe roți, material: metal + etajeră mobilă pe roti, cu două rafturi în modelul
stejar
sonoma
şi
un coș din metal, material:
culori: alb + natural, (lxAxh):
MDF, model: negru + argintiu.
MDF + metal, (lxAxh): 68x40x70cm.
45x45x62,5 cm.
(lxAxh): 47x47x74 cm.

323,-

399,-

259,-

KASE

măsuță auxiliară, material: foi MDF laminate + un set practic de trei măsuțe auxiliare, material: blat din foi
laminate de 8 mm + metal, modelul de culori:
metal, modelul de culori: nuc + negru,
stejar negru + gri, (lxAxh): 50x50x50cm,
(lxAxh): 60x40x57,5 cm. Model disponibil
44x44x42,5cm, 38x38x35cm.
doar în limita stocului.

295,-

nou

NERIMAN
un set practic de două măsuțe auxiliare,
culoarea:măsuță mare-albă, măsuță mică-gri,
diametru x h: 60x50 cm
și 48x45 cm, material: MDF + metal.
Model disponibil doar în limita stocului.

398,-

398,-

BARTON

HOLDEN
un set practic de două măsuțe auxiliare, modelul
de culoare: MDF alb + picioare negre din metal,
(lxAxh): 60x60x52cm şi 40x40x40cm.
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HELGA
un set practic de trei măsuțe auxiliare.
Culoarea: măsuța mare-albă, mijlocie-gri
cărucior bucătărie - 2 sertare, 2 coșuri din metal,
și mică-neagră. (lxAxh): 48x48x53cm,
1 raft din metal+ 1 raft MDF, model: fag (MDF) +
40x40x45cm şi 32x32x37cm. Material MDF +
metal, (lxAxh): 63x36x81 cm, 2 roți cu frâne.
metal. Model disponibil doar în limita stocului.

ELON
cărucior de servire, model: sticlă neagră +
crom, (lxAxh): 71x38x74 cm.

VESNA
măsuță de servire, model: sticlă neagră +
metal-crom, (lxAxh): 50x45x72 cm.
Susţinere: 1 sticlă/3,5 kg.

MĂSUŢE DE CAFEA

