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CATALOG MOBILIER DINING
MESE SI SCAUNE

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.

999,-

1.169,-

nuc + bej

alb + gri

BRISBO
set dining 1+4, material: lemn – alb + material – gri sau lemn - nuc + material - bej, blatul mesei – MDF, dimensiuni (lxAxh): masă: 110x70x76 cm, scaun: 42x45,5x93,5 cm. Înălțimea șezutului: 46,5 cm.

1.539,-

1.345,-

prețul
setului 1+6

prețul setului
1+4

OLEG NEW

VENIS NEW

set dining 1+6, material: lemn - nuc + material - bej, blatul mesei - MDF furniruit, dimensiuni
(lxAxh): masă: 80x135x74 cm, scaun (lxAxh): 45x48x95 cm, înălțimea șezutului: 43 de cm.
Posibilitatea de a cumpăra scaune la prețul de 193,-.

set dining 1+4, material: lemn + piele ecologică, modelul de culori: wenge + alb, dimensiuni (lxAxh):
masă: 70x110x74 cm, scaun (lxAxh): 44x48x90 cm, înălțimea șezutului: 45 de cm. Posibilitatea de a
cumpăra scaune la prețul de 226,-.

1.599,-

239,-

prețul setului 1+6

scaun

wenge+piele e
cologică albă

alb + material maro

239,-

GRID NEW
set dining 1+6, material: lemn - cireș + material - bej, blatul mesei - MDF furniruit, dimensiuni
(lxAxh): masă: 135x80x74 cm, scaun (lxAxh): 44x48x90 cm, înălțimea șezutului: 43 de cm.
Posibilitatea de a cumpăra scaune la prețul de 193,-.

MOBILĂ DINING/BUCĂTĂRII/SETURI DINING

scaun (wenge, nuc) model
alb la preţul de 256,44x49x95 cm

439,-

masă (nuc) model
alb la preţul de 498,135x80x74 cm

385,-

masă (nuc) model
alb la preţul de 404,110x70x74 cm

nuc+material maro deschis

ASTRO
NEW
scaun și mese pentru dining, scaun – model wenge + piele ecologică albă, alb + material maro sau nuc + material maro deschis,
(lxAxh): 44x49x95 cm, masă dining - material: MDF furniruit, model nuc sau alb, dimensiuni (lxAxh): 110x70x74 cm sau
135x80x74 cm. Scaunul în modelul wenge doar în limita stocului disponibil.
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mobilier dining de lux din lemn de fag, design modern la cel mai bun preț de pe piață
193,-

de la

GRID NEW
scaun dining, model: cireș + material bej,
(lxAxh): 44x48x90 cm, înălțimea
șezutului: 43 de cm.

272,-

264,-

nuc/piele ecologică bej

stejar sonoma + material crem

stejar închis + material grej

scaun dining, material: lemn + material textil, model: stejar
sonoma + material crem, stajar închis + material grej, dimensiuni
(lxAxh): 41x50x90 cm, înălțimea x adâncimea șezutului: 44x41 cm.

wenge + piele
ecologică albă

ASTRO NEW

scaun dining, model: wenge + piele ecologică albă, alb + material maro sau nuc + material maro deschis, (lxAxh): 44x49x95 cm,
înălțimea șezutului: 43 de cm, în modelul alb + material maro la prețul de 256,-. În modelul wenge disponibil doar în limita stocului.

272,-

189,-

SILAS

nuc + material
maro deschis

alb+material maro

model nou
de culoare

fag merlot/material bej

OLEG NEW
scaun dining, model: nuc + material bej,
(lxAxh): 45x48x95 cm, înălțimea
șezutului: 43 de cm.

189,-

239,-

nuc, wenge

wenge/material maro închis

193,-

ABRIL

scaun dining din lemn de fag masiv, în modelul de culori: nuc/piele ecologică bej, wenge/material
maro închis sau fag merlot/material bej, (lxAxh): 46x51x92,5 cm, înălțimea șezutului: 48,5 cm.
Modelele wenge şi fag sunt disponibile doar în limita stocului.

589,120x80 cm

nuc

cireș

wenge

nuc

ROSPAN
masă dining modernă, materialul și modelul de culoare: masiv + MDF, dimensiuni (lxAxh): 120x80x75 cm în modelul cireș, nuc sau wenge,
sau dimensiuni (lxAxh): 80x80x75 cm în modelul nuc sau wenge. Model disponibil doar în limita stocului.

479,80x80 cm

wenge

955,-

620,-

wenge

URAN

ALTON

masă dining modernă, materialul și modelul
de culoare: masiv + MDF wenge, dimensiuni
(lxAxh): 150x90x75 cm. Model disponobil doar
în limita stocului.

masă dining masivă extensibilă, material:
masiv + MDF, modelul de culoare: fag merlot,
dimensiuni (diametru x h): 120x75cm,
lungimea mesei după extindere este de: 150 de cm.

masiv + furnir natural

cireș/material maro

314,-

DUNA
bancă din lemn de fag masiv, se poate combina foarte bine cu
mesele de dining în modelul de culoare: cireș/material
maro, dimensiuni (lxAxh): 100x38x48 cm.
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cireş

724,-

CIDRO

stejar miere

masă dining masivă cu picioare largi din furnir de fag prelucrat în modelul de culori: nuc, stejar miere sau cireș,
dimensiuni (lxAxh): 135x80x75,3 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

MOBILĂ DINING/MESE/SCAUNE/BĂNCI

mobilier dining de lux din lemn de fag, design modern la cel mai bun preț de pe piață

wenge/material teracotă

269,-

cireș/material bej

fag merlot/material maro

wenge/material bej

DESI
scaun dining înalt din lemn de fag masiv, în modelul de culori: nuc/piele ecologică bej, cireș/material maro, wenge/material bej
sau fag merlot/material maro, (lxAxh): 44,5x50x103 cm, înălțimea șezutului: 103,- de cm.

226,-

306,-

306,-

cireș/material maro

nuc/piele ecologică bej

249,-

BONA

scaun dining înalt din lemn de fag masiv, în modelul de culori:
cireș/material bej sau wenge/material teracotă, (lxAxh): 44,5x50x103 cm, înălțimea
șezutului: 48 de cm. Modelul wenge/teracotă este disponibil doar în limita stocului.

314,-

FARO masă/ABRIL scaun nuc

EDINA

VENIS NEW

scaun dining înalt din lemn de fag masiv,
model: stejar miere/material,
scaun dining, model: wenge + piele
(lxAxh): 44,5x52,5x103 cm,
ecologică albă, (lxAxh): 44x48x90,
înălţimea şezutului: 45 de cm.
înălțimea șezutului: 48 de cm.

FARO masă/BONA scaun - cireș

masiv + furnir natural

1.433,-

1.099,-

fag merlot

nuc

cireş

wenge

preţul setului 1+4

funcție de extensibilitate

FARO
masă dining masivă extensibilă, din furnir de fag prelucrat în modelul de culori: nuc, cireș wenge sau fag merlot,
suprafața mesei înainte de a fi extinsă 120x90 cm este potrivită pentru 4 - 6 persoane, după extindere
are dimensiunea de 240x90 cm este potrivită pentru 8 - 12 persoane, dimensiuni (lxAxh): 120/240x90x75,5 cm.

579,PEDREK TIPUL 3

BJORK NEW
set dining 1+4, masă extensibilă, model: lemn - alb + material gri, dimensiuni (lxAxh):
75 -115x75x75cm, scaun (lxAxh): 43,8x56x90,4 cm, înălțimea șezutului: 49 de cm.

215,-

299,-

masă dining

ASLAN
PEDREK TIPUL 3

masă dining, material: sticlă întărită + metal, model: picioare - metal cu finisaj de fag,
(lxAxh): 150x90x75cm. Se poate combina cu măsuța de cafea PEDREK TIPUL 1 sau TIPUL 2
de la pagina 84 și 86 și scaunele Model disponibil doar în limita stocului.

MOBILĂ DINING/MESE/SCAUNE

scaun dining, model: metal – negru
+ material turcoaz, (lxAxh):
43x55x85 cm, înălțimea
șezutului: 46 de cm. Model
disponibil doar în limita stocului.

JENNER
scaun dining cu cotiere, model: metal – finisaj de lemn natural
+ material – gri sau metal – cu finisaj de lemn natural + material – turcoaz,
(lxAxh): 51,5x53x85 cm, înălțimea șezutului: 46 de cm.
Model disponibil doar în limita stocului.
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noutăţi

269,-

356,-

263,-

244,-

gri

MERIKA

SELUNA

scaun dining, model: material
maro + picioare negre din lemn,
(lxAxh): 44x61x99 cm, înălţimea
x adâncimea şezutului: 48x44 cm.

367,-

ARDON
scaun dining, material: piele ecologică + material textil
+ lemn – natural, culoare: piele ecologică albă sau neagră + material,
(lxAxh): 47x47x105cm, înălțimea șezutului: 48 de cm.

scaun dining, model: material gri + picioare negre din lemn, gri deschis + picioare negre
din lemnsau sau bej + picioare fag din lemn (lxAxh): 44x57x88 cm,
înălţimea x adâncimea şezutului: 48x42,5 cm. În stoc din data de 15.10.2019.

de la 322,-

RORY 2 NEW
scaun dining, piele textilă albă (cusătură albă), maro închis (cusătură albă) + picioare din
lemn-culori: nuc închis, (lxAxh): 46x61x100 cm, înălțimea șezutului: 48 de cm.

MONA 2 NEW
piele ecologică maro închis + picioare
scaun bar, model: piele ecologică maro închis +
din lemn culoare: nuc închis, (lxAxh):
picioare din lemn culoare: nuc închis, (lxAxh): 42x49x89 cm, înălțimea șezutului: 46 de cm.
42x57x107 cm, înălțimea șezutului: 75 de cm.
Model disponibil doar în limita stocului.

KOMBO

368,-

VETAR

nou

fotoliu de design cu cotiere, material: PU+metal,
gri PU+metal negru, dimensiuni: (lxAxh): 47x47x80 cm,
înălţimea şezutului este de 46 de cm şi adâncimea
şezutului este de 43,5 cm.

nou

fotoliu de design în material plăcut de catifea cu cotiere, material:
material de catifea+metal, model: catifea roz+picioare negre sau catifea
gri+picioare negre, dimensiuni: (lxAxh): 59x65x92 cm, înălţimea şezutului este
de 45 de cm şi adâncimea şezutului este de 45 de cm.

199,-

99,-

GERTI
taburet de design, material: plastic, culoare: alb, negru sau verde,
(lxAxh): 47x55x57 cm, înălțimea șezutului este de 48 de cm.
Model disponibil doar în limita stocului.
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VIVA NEW

JUDY 2 NEW
scaun dining, material crem + picioare din lemn natural,
material alb cu flori negre + picioare din lemn de nuc închis,
(lxAxh): 46x63x104 cm, înălțimea șezutului: 48 de cm.
Prețul modelului alb cu flori: 369,-.

326,-

alb

242,-

329,-

crem

298,-

maro închis

bej

gri deschis

REFINA

JANIRA

scaun dining, model: material mentol
scaun dining, model: material
+ picioare din lemn natural, (lxAxh):
gri + picioare din lemn de fag,
48x61x99 cm, înălţimea x adâncimea (lxAxh): 44x61x99 cm, înălţimea
şezutului: 48x44 cm.
x adâncimea şezutului: 48x44 cm.

249,-

244,-

albastru

verde

gri

ciclamen

ONTARI

scaun dining cu cusătură, material: material textil + metal alb, modelul de culori: material gri, verde, ciclamen, albastru,
(lxAxh): 50x54x85 cm, înălțimea x adâncimea șezutului: 47x39 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

MOBILĂ DINING/SCAUNE

447,-

339,-

gri deschis+fag

maro+fag

material patchwork colorat
carouri+fag

gri închis+fag

CLORIN

fotoliu de design, material: maro + fag, gri deschis + fag, gri închis,
dimensiuni (lxAxh): 56x60x82 cm, înălţimea x adâncimea şezutului:
46x46 cm. Modelele gri deschis sau maro în stoc din data de 30.09.2019.
Modelul gri închis în stoc din data de 30.10.2019.

material patchwork
negru/alb + fag

material cu model patchwork
albastru/bej + fag

LANDOR

nou

fotoliu de design, material: lemn + metal + material textil, modelul de culori: material patchwork colorat carouri+fag,
material patchwork negru/alb + fag, model patchwork albastru/bej + fag; (lxAxh): 58x60x92 cm,
înălțimea x adâncimea șezutului: 51x46 cm.

399,-

material smarald + picioare negre

material gri-maro - taupe + picioare negre

material gri + fag

material maro-gri + picioare negre
cu efect de piele întoarsă

material maro închis + fag

DABIR

material bej + fag

fotoliu de design, material: lemn+metal+material textil, modelul de culori: material smarald+picioare negre, gri-maro - taupe+picioare negre, gri+fag, maro închis+fag,
material maro-gri cu efect de piele întoarsă+picioare negre, bej+fag; (lxAxh): 58x60x92 cm, înălțimea șezutului: 49 cm, adâncimea şezutului: 41 cm.

379,-

nou

399,-

picioare negre

material bej
+ picioare
culoare neagră

ODOVEL

nou

picioare fag

material cărămiziu
+ picioare culoare
neagră

material gri-maro
+ picioare culoare fag

material mentol
+ picioare
culoare fag

fotoliu de design, material: material de Catifea + picioare din metal vopsite, model: material bej+picioare negre,
material mentol+picioare cu finisaj de fag, material gri-maro - TAUPE +picioare cu finisaj de fag sau material
cărămiziu+picioare negre, dimensiuni (lxAxh): 56x63x78 cm, înălţimea x adâncimea şezutului: 47,5x46 cm.
În stoc din data de 28.08.2019.

nou

366,picioare negre

material gri deschis
+ picioare culoare
neagră

material albastru
+ picioare culoare
neagră

449,-

TOPAZ

343,-

RAVEN

fotoliu de design, model: piele ecologică fotoliu de design, material: textil + metal,
neagră DELUXE, picioare din metal cu vopsea modelul de culori: gri + picioare negre,
(lxAxh):61,5x56x80,5 cm, înălțimea x
neagră, dimensiuni (lxAxh): 56x53,5x79 cm,
adâncimea șezutului: 47x45 cm.
înălţimea şezutului: 47 de cm.

387,-

325,-

picioare fag

material smarald
+ picioare culoare fag

maro+picioare
cu finisaj de fag

material
maro închis picioare fag

material gri
închis picioare
negre

TANDEL

GODRIC

fotoliu de design, material: material textil + picioare din metal cu finisaj, model: material maro+picioare cu finisaj de fag,
material albastru+picioare negre, material smarald+picioare cu finisaj de fag sau material gri deschis+picioare negre,
dimensiuni (lxAxh): 50,5x58x85 cm, înălţimea x adâncimea şezutului: 47x43 cm.

fotoliu de design, material: material textil + lemn, modelul de culori:
gri închis + picioare negre și maro închis + picioare de fag,
(lxAxh): 56x57x78 cm, înălțimea șezutului: 51 cm.

MOBILĂ DINING/SCAUNE/FOTOLII
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nou

199,-

piele ecologică
gri închis

piele ecologică
albă

piele ecologică
mentol

piele ecologică gri deschis

SEMER NEW

piele ecologică măslinie

scaun de design cu șezut extra moale, material: lemn - fag+ plastic+piele ecologică, culoare: alb, gri închis, crem, mentol, măsliniu, gri deschis sau plastic alb+material de catifea teracotă,
mentol sau gri-maro - taupe, (lxAxh): 48x56x80cm, înălțimea șezutului: 47 cm.

199,-

176,-

maro închis

gri închis

material catifea
mentol
material catifea
teracotă

piele ecologică
crem

scaun dining, material: șezutul este din material textil + picioare din metal cu finisaj de fag, modelul de culori:
material maro închis, gri deschis, gri închis sau crem, dimensiuni (lxAxh): 45x52x81cm, înălțimea șezutului este de 45 cm.

174,-

214,-

material catifea gri

589,-

LEVIN

MAKARIA

KABOR

scaun dining, material: material textil+metal cu finisaj
de fag, modelul de culori: material de catifea gri,
(lxAxh): 45x48x86 cm, înălțimea șezutului: 46 cm.
Model disponibil doarîn limita stocului.

masă dining, material: MDF + metal, modelul de
culori: nuc gri + picioare negre, dimensiuni (lxAxh):
120x80x75 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

MAKARIA scaun

crem

LEGA

material catifea
gri-maro - taupe

SEMER NEW

gri deschis

scaun cu design modern, material: plastic + lemn fag,
gri + picioare gri, (lxAxh): 55,5x54,5x75 cm, înălțimea
șezutului este de 45 de cm. Se poate combina cu masa
DEJAN NEW și CYRUS NEW. Model disponibil doar
în limita stocului.

299,-

material
gri-maro

material
gri

LORITA

296,-

material gri închis
+ picioare negre

material
gri

material
bej

scaun dining cu șezut extra moale, material: material textil+ lemn, modelul de culori: gri-maro,
gri + picioare de fag și gri închis + picioare negre, (lxAxh): 48x57x81 cm, înălțimea șezutului: 44 cm.

167,-

158,-

167,-

negru şi cappuccino

material
mentol
alb

gri

KALISA

negru

cappuccino

scaun dining de design, material: picioare lemn + plastic, modelul de culori: alb, gri, negru sau cappuccino;
(lxAxh): 53x47x82 cm, înălțimea șezutului: 43 cm. Modelul de culori negru şi cappuccino doar în limita stocului disponibil.
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SABRA

material
gri-maro

scaun dining cu șezut extra moale, material: material textil+ lemn, modelul
de culori: material bej+fag, material mentol+ fag, material gri+fag, material
gri-maro+fag; dimensiuni (lxAxh): 50x48x82cm, înălțimea șezutului: 46 cm.

MOBILĂ DINING/SCAUNE

212,-

209,-

223,-

preţul pentru modelul roşu,
mov şi gri-petrol

preţul pentru restul
modelelor

roşu

gri

gri-petrol

DAMARA

mov

maro verzo

verde

gri verzo

grej

ciocolatiu

noi modele
de culori

scaun de design cu șezut extra moale, material: lemn – fag+ plastic+material, culoare: plastic alb+material gri, grej, gri-petrol, ciocolatiu, mov, roșu, verde, gri verzo, maro verzo, dimensiuni (lxAxh):
48x57x80cm, înălțimea șezutului: 46 cm. Se poate combina cu masa DEJAN 2 NEW sau masa CYRUS NEW. În modelul roşu, mov şi gri-petrol doar în limita stocului disponibil. Reumplerea stocului
în modelul maro verzo în data de 12.09.2019.

499,-

599,-

alb

negru

Scaunul BALI 2 NEW + masa DIDIER 3 NEW de la pagina 175.

alb

DEJAN NEW

CYRUS NEW

masă dining, material: MDF-blat + lemn masiv – picioarele,
modelul de culori: alb - blatul + natural - picioare, (lxAxh):
80x80x75 cm. Vă recomandăm să combinați cu scaunele
BALI 2 NEW, LEVIN, DAMARA, LORITA și LODENA.

masă dining, material: MDF-blat + lemn masiv – picioarele,
modelul de culori: alb - blatul + natural - picioare, (lxAxh):
120x80x75 cm. Vă recomandăm să combinați cu scaunele
BALI 2 NEW, LEVIN, DAMARA, LORITA și LODENA.

232,-

217,-

cappuccino - vanilie

mentol

petrol

gri

coniac

maro închis

negru

alb

BALI 2 NEW
scaun de design cu șezut extra moale - piele ecologică, material: plastic + lemn - fag, culoare: negru, alb, maro închis, petrol, coniac, mentol, cappuccino-vanilie sau gri, dimensiunea (lxAxh): 48x56x81 cm, înălțimea șezutului: 45 cm.
Reumplerea stocului în modelul alb în data de 29.08.2019.

199,-

negru+picioare negre

negru+fag

259,-

alb

gri închis

KEMAL NEW
scaun de design cu șezut extra moale, material: lemn+piele ecologică+plastic,
culoare: alb+fag, negru+fag, gri închis+ fag sau negru+picioare negre, dimensiunea (lxAxh): 48x56x82 cm,
înălțimea șezutului: 47 cm. Poate fi combinat cu masa GAMIN NEW sau masa Didier 3 New de la pagina 175
sau cu masa Monty. Modelul negru+fag disponibil doar în limita stocului.

MOBILĂ DINING/SCAUNE/MESE

GRACE
scaun de design, material: lemn - negru+plastic,
culoare: negru, dimensiuni (lxAxh): 55x56x83cm,
înălțimea șezutului: 44 cm. Recomandăm să
combinați cu masa Monty.

519,-

MONTY
masă dining rotundă, material: MDF+lemn,
modelul de culori: negru+picioare negre,
dimensiuni (lxAxh): 60x60x75 cm. Vă recomandăm
să combinați cu scaunele GRACE și KEMAL NEW.
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216,-

218,-

gri cald

alb

čierna
negru

mentol

mentol

199,-

TAMORA
scaun de design cu șezut extra moale, material: metal
+ plastic+piele ecologică, culoare: crom+alb sau negru + negru,
dimensiuni (lxAxh): 48x57x80cm, înălțimea șezutului: 46 de cm.

FEMAN 3 NEW
scaun dining, materialul și modelul de culoare: plastic/alb, negru, mentol sau gri cald + picioare cromate, (lxAxh): 62x63x80 cm, înălțimea șezutului 48 de cm.

169,-

gri

gri cald

alb

negru

ANISA 2 NEW
scaun dining, materialul și modelul de culoare: plastic/alb, gri, gri cald, mentol, verde sau negru
+ picioare cromate, (lxAxh): 46x53x80 cm, înălțimea șezutului 43 de cm.

HG extra lucios
634,-

169,469,-

HG extra lucios
verde

mentol

RONDY

ANISA 2 NEW

masă dining, material: MDF + crom, model:
HG alb extra lucios, dimensiuni: 80x72 cm. Poate fi
combinată cu scaunele METAL 2 NEW, FEMAN 3 NEW și ANISA 2 NEW.

ARTEM
masă dining, material: MDF + crom, model: alb HG extra lucios,
(lxAxh): 120x80x72 cm. Poate fi combinată cu scaunele METAL 2 NEW,
FEMAN 3 NEW și ANISA 2 NEW.

233,-

negru

cappuccino-vanilie

mentol

alb

gri rece

gri cald

METAL 2 NEW
scaun de design cu șezut extra moale – piele ecologică, material: picioare cromate + plastic, culoare: negru, cappuccino-vanilie, mentol, gri rece, gri cald sau alb, dimensiuni (lxAxh): 48x56x83, înălțimea șezutului: 48 de cm

9
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cel mai bun preț de pe piață!

verde

alb

133,-

portocaliu

gri

cappuccino-vanilie

negru

gri cald

maro

CINKLA 3 NEW
scaun de design, material: lemn - fag + plastic, culoare: alb, negru, verde, portocaliu, maro închis, cappuccino-vanilie, gri sau gri cald, dimensiuni (lxAxh): 46x54x82 cm,
înălțimea șezutului: 45 de cm. Poate fi combinat cu masa DIDIER 3 NEW sau masa GAMIN NEW.

174,-

alb

DAMEN NEW

roşu

negru

verde

albastru

cappuccino

gri

mentol

gri închis

a

fotoliu de design, material: picioare: lemn masiv + oțel, șezut: plastic, culoare: fag+alb, roșu, albastru, maro închis, gri, verde, cappucinno,
mentol sau negru, (lxAxh): 64x47x83,5, înălțimea x adâncimea șezutului 45x45 cm. Poate fi combinat cu masa DIDIER NEW sau GAMIN NEW.

DIDIER 3 NEW

DIDIER 2 NEW

389,-

539,-

70x70x75 cm

120x80x75 cm

nată
Poate fi combi
nkla 3 NEW,
cu scaunele Ci
Kemal NEW
și
W
NE
en
m
Da
masă dining, material: MDF + picioare din lemn (fag), dimensiuni (lxAxh): 120x80x75 cm sau 70x70x75 cm.

319,-

419,-

538,-

diametru 60 cm

diametru 80 cm

diametru 90 cm

nată
Poate fi combi
3 NEW,
la
nk
Ci
le
ne
au
cu sc
al NEW
m
Ke
și
W
Damen NE

GAMIN NEW

masă dining, material: MDF-blatul + lemn - picioare, modelul de culori: alb – blat + fag – picioare, diametru x h: 80x74 cm, 90x74 cm sau 60x74 cm.
În dimensiune 80x74 a 90x74 reumplerea stocurilor 29.08.2019.

MOBILĂ DINING/MESE/SCAUNE
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389,-

demodel
laKubis339,New şi
Tobo 3 New

Poate fi combinat cu masa GAMIN NEW sau masa DIDIER 3 NEW de la pagina 175.

DAREL NEW
fotoliu de design, material: lemn
masiv + oțel, șezut: material, model:
material gri deschis cu model
+ fag, (lxAxh): 59,5x65,5x84,5 cm,
înălțimea șezutului este 47 de cm.
Preţul este 364,-.

KUBIS NEW

TOBO 3 NEW

AMPER NEW

fotoliu de design, material:
lemn masiv +oțel, șezut: material,
model: material cu model + fag,
(lxAxh): 59,5x65,5x84,5 cm,
înălțimea șezutului
este 47 de cm.

fotoliu modern în stilul patchwork,
material: lemn fag + oțel + material
textil, culoare: material patchwork
cu model de carouri, (lxAxh):
59,5x65,5x84,5 cm,
înălțimea șezutului: 47 de cm.

fotoliu de design, material: lemn
masiv + oțel, șezut: material, model:
material negru-alb cu model + picioare
negre, (lxAxh): 59,5x65,5x84,5 cm,
înălțimea șezutului este 47 de cm.
Preţul este 364,-.

189,-

464,-

tipul 1

REGE

TIPUL 1

scaun de design cu cusătură, material:
lemn – fag + material textil, culoare: gri, dimmensiuni
(lxAxh): 50x58x82 cm, înălțimea șezutului: 45 cm.
Model disponibil doar în limita stocului.

227,-

CANDIE 2 NEW

PEPITO

scaun, patchwork negru-alb+fag, material: material textil+ lemn,
Pepito tipul 10: (lxAxh): 46,5x53,5x82 cm, înălțimea șezutului 46 de cm.
Pepito tipul 9: (lxAxh): 47x41x75 cm, înălțimea șezutului 46 de cm.
Pepito tipul 9 și 10 sunt disponibile doar în limita stocului.

227,-

11

DAREL TYP 2

fotoliu modern, material: lemn– fag
+material textil, culoare: maro,
fotoliu modern, material: lemn – fag+material
(lxAxh): 59,5x65,5x84,5 cm, înălțimea
textil, culoare: material negru-alb cu model,
șezutului: 47 de cm. Se poate combina cu
(lxAxh): 62x47x83 cm, înălțimea șezutului:
masa GAMIN NEW sau masa DIDIER
45 de cm. Se poate combina cu masa GAMIN NEW
New de la pagina 175.
sau masa DIDIER.

423,-

scaune de design în stilul patchwork, material: lemn-fag+ material textil,
culoare: material cu model, (lxAxh): 47x41x75cm,
înălțimea șezutului este de 45 de cm.

389,-

452,-

LAMIS

447,-

material cu model pepito maro/
patchwork negru + fag

tipul 3

KADIR

TIPUL 10

TIPUL 9

Typ 1,3

fotoliu de design, material: MDF+model, model: material textil cu model+lemn fag,
model pepito maro-negru+lemn fag sau bej+lemn fag, dimensiuni: (lxAxh): 62x60x83 cm,
înălțimea șezutului: 45 de cm. Modelul KADIR tipul 2 doar în limita stocului disponibil.

444,-

319,-

TIPUL 3

TIPUL 2

tipul 2

DARELA NEW

scaun dining, material: lemn+metal+material textil,
scaun dining, material: lemn+metal+material textil,
modelul de culori: material negru-alb cu model + picioare
modelul de culori: material gri deschis cu model+fag;
negre; (lxAxh): 44,5x51x83 cm, înălțimea șezutului: 44 de cm. (lxAxh): 44,5x51x83 cm, înălțimea șezutului: 44 de cm.

359,-

464,-

439,-

188,-

AMPERA NEW

KUBIS TYP 2
fotoliu modern în stilul patchwork, material:
lemn-fag+material textil cu model,(lxAxh):
59,5x65,5x84,5cm, înălțimea șezutului: 47 de cm.
Se poate combina cu masa GAMIN NEW sau
masa DIDIER 3 NEW de la pagina 175.

material cu model negru/alb +
picioare negre

LANDOR

fotoliu de design, material: lemn + metal + material textil, culoare:
model negru/alb + picioare negre sau material cu model pepito
maro/patchwork negru + fag, (lxAxh): 58x60x92 cm, înălțimea x adâncimea
șezutului: 51x46 cm. ÎModel disponibil doar în limita stocului.

419,nou

material de
catifea gri deschis

ZERON

419,-

material de
catifea muştar

fotoliu de design cu cotiere, material: material de catifea + metal, model:
material de catifea muştar+picioare negre din metal, material de catifea gri
deschis+picioare negre din metal. dimensiuni (lxAxh): 57x64x84,5 cm,
înălţimea x adâncimea şezutului: 50x44 cm.

MOBILĂ DINING/SCAUNE/FOTOLII

265,-

189,-

169,-

nou

227,gri

243,bej

alb

ADLAN

DOTS

EDLIN

scaun dining, material: material textil + metal,
modelul de culori: bej + maro + picioare negre,
(lxAxh): 47x57x82 cm, înălțimea șezutului: 44 de cm.
În stoc din data de 30.09.2019.

scaun, material: crom + plastic, modelul
de culori: alb, (lxAxh): 48x52x76cm,
înălțimea șezutului: 44 de cm.
Model disponibil doar în limita stocului

scaun dining, model: metal - negru +
material - maro, (lxAxh): 44x60x87 cm,
înălțimea șezutului: 48 de cm.
Model disponibil doar în limita stocului.

gri

MERT

bej

scaun dining de design, model: crom + material – bej sau gri,
(lxAxh): 44x56,5x101 cm, înălțimea șezutului: 46 de cm.
Model disponibil doar în limita stocului.

386,-

299,-

negru

maro

negru

gri

maro

gri

LANTOS

ALMIRA

fotoliu dining de design, material: material textil cu efect de piele întoarsă + metal; modelul de culori: material textil
negru + metal negru, material textil maro + metal negru sau material textil gri + metal negru, (lxAxh): 57x62x93 cm,
înălțimea x adâncimea șezutului: 51x46 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

scaun dining de design, material: material textil cu efect de piele întoarsă + metal; modelul de culori:
material textil negru + metal negru, material textil maro + metal negru sau material textil gri + metal negru, (lxAxh):
50x65x94 cm, înălțimea x adâncimea șezutului: 50x44 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

359,-

359,-

314,-

345,-

MADORA
scaun dining, model: crom + material cu efect de piele
întoarsă – gri sau maro, (lxAxh): 54x60x87 cm, înălțimea x adâncimea
șezutului: 48x54 cm. Modelul maro este disponibil doar în limita stocului.
Modelul gri în stoc din data de 30.07.2019.

299,-

BALRAM

LORANA

NADINA
scaun dining, model: crom + material cu efect de piele întoarsă,
culoare: bej sau maro, (lxAxh): 54x60x89 cm, înălțimea
șezutului: 48 cm, adâncimea şezutului: 54 cm.

scaun dining de design, material: material textil +
piele ecologică+metal, modelul de culori: bej+maro
+negru; (lxAxh): 46x57x75 cm, înălțimea șezutului:
47 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

199,-

gri închis

alb

MALISA NEW

negru

alb

gri

ERVINA

béžovábej

negru

scaun dining, material: piele ecologică + crom, modelul de culori: piele ecologică albă, bej,
gri sau neagră, dimensiuni (lxAxh): 42x43x99cm, înălțimea șezutului este de 47 de cm.

168,-

alb + bej

scaun dining, model: metal - negru +
material - maro, (lxAxh): 43x49x85 cm,
înălțimea șezutului: 47,5 cm. Model
disponibil doar în limita stocului.

169,-

scaun dining cu cusătură, model: negru, alb sau gri închis; material: piele ecologică
+ crom, (lxAxh): 45x38x99 cm, înălțimea șezutului: 46 cm.

negru + alb

149,-

bej + alb

208,-

208,-

175,-

negru

alb

208,-

175,-

gri

SIGNA

SIDA

scaun dining cu cusătură, material: piele ecologică + crom, modelul de culori: alb+bej, bej+alb sau negru
+ piele ecologică albă, dimensiuni (lxAxh): 41x44x97cm, înălțimea șezutului este de 46 de cm.

scaun dining, material: piele ecologică + crom, modelul de culori: piele ecologică albă, gri sau neagră,
dimensiuni (lxAxh): 47x38x83cm, înălțimea șezutului este de 46 de cm. Model disponibil doar în limita stocului.

MOBILĂ DINING/SCAUNE
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239,-

289,-

material textil
gri închis

material textil deschis

233,-

bej

material textil bej

alb

gri

AMINA

OTILA

scaun dining, material: material textil + crom, modelul de culori: material gri deschis, gri închis sau bej,
dimensiuni (lxAxh): 44x46x110cm, înălțimea șezutului este de 48 de cm, adâncimea şezutului este de 42 de cm.

scaun dining cu cusătură, material: piele ecologică + crom, modelul de culori:
gri, bej sau alb, dimensiuni (lxAxh): 45x44x99cm, înălțimea șezutului este de 48 de cm,
adâncimea şezutului este de 41 de cm. Model disponibil doar în limita stocului.

345,-

254,-

bej + bej

maro + maro

gri închis + negru

gri închis + alb

NADINA

IZMA

scaun dining, model: crom + material cu efect de piele întoarsă, culoare: bej sau maro,
(lxAxh): 54x60x89 cm, înălțimea șezutului: 48 cm, adâncimea şezutului: 54 cm.

scaun dining cu cusătură, material: șezutul și spătarele din material textil/lateralele din piele ecologică + crom,
modelul de culori: gri închis+negru, bej+bej, maro+maro sau gri închis+alb, dimensiuni (lxAxh): 41x43x99cm,
înălțimea șezutului este de 47 de cm, adâncimea şezutului este de 44 de cm.

244,-

bej + alb

negru + alb

alb + negru
negru

LESANA
scaun dining cu cusătură, material: piele ecologică + crom, modelul
de culori: bej+alb, negru+alb sau alb+negru, dimensiuni (lxAxh): 44x44x100 cm,
înălțimea șezutului este de 46 de cm, adâncimea şezutului este de 46 de cm.

scaun dining, material: crom + piele ecologică,
modelul de culori: verde, (lxAxh): 44x60x102cm,
înălțimea șezutului: 48 de cm. Model disponibil doar
în limita stocului.
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negru

NESTA

bej

alb

scaun dining cu cusătură, material: piele ecologică + crom, modelul de culori: negru+cusătură albă, alb+cusătură
neagră sau bej+cusătură albă, dimensiuni (lxAxh): 44x46x98cm, înălțimea șezutului este de 48 de cm, adâncimea
şezutului este de 43 de cm. Model disponibil doar în limita stocului.

329,-

256,-

BETINA

263,-

alb

246,-

alb + negru

negru + alb

DULCIA

NEANA

scaun dining, material: crom + piele ecologică,
modelul de culori: alb sau negru, (lxAxh): 40x58x103 cm,
înălțimea șezutului: 48 de cm.

scaun dining, material: piele ecologică + crom, modelul de culori: alb+negru sau
negru+alb, dimensiuni (lxAxh): 42x42x98cm, înălțimea șezutului este de 47 de cm,
adâncimea şezutului este de 41 de cm.

MOBILĂ DINING/SCAUNE

277,-

254,-

269,-

277,-

gri închis

alb

negru

gri

maro închis
material textil verde

material textil bej

maro deschis

BARNA NEW
scaun dining cu mâner metalic, material: piele ecologică + crom, modelul de culori: piele ecologică gri, albă, maro deschis, neagră sau maro închis,
dimensiuni (lxAxh): 43x46x100cm, înălțimea șezutului: 47 de cm, adâncimea şezutului: 42 de cm. Modelul maro închis este disponibil doar în limita stocului.

ABIRA NEW

254,-

piele ecologică neagră

piele ecologică gri închis

piele ecologică albă

piele ecologică gri deschis

piele ecologică
cappuccino

piele ecologică maro

ABIRA NEW
scaun dining, material: crom + piele ecologică sau material textil, modelul de culori: piele ecologică albă, neagră,
gri închis, gri deschis, cappuccino, maro sau material textil crem sau verde, (lxAxh): 43x44x96 cm, înălțimea șezutului: 47 cm, adâncimea şezutului: 43 cm.

nou

1.454,-

până la

200 de

289,-

cm

material smarald
+ negru PU

MADUR

material
gri-maro TAUPE + gri PU

material
cărămiziu + maro PU

FARULA

masă dining cu design de lux, modelul de culori: blat fag + picioare din MDF cu finisaj de oțel,
material: MDF + oțel, dimensiuni (lxAxh): 200x100x76cm. Model disponibil doar în limita stocului.

scaun dining, material: material textil + PU + crom, modelul de culori: material smarald + negru PU + crom,
material gri-maro TAUPE + gri PU + crom, material cărămiziu + maro PU + crom, dimensiuni (lxAxh): 43x62x91 cm,
înălțimea șezutului este de 47 de cm, adâncimea şezutului este de 44 de cm. În stoc din data de 28.08.2019.

1.268,ASPER NEW 1
extensibilă

680,-

632,-

792,-

1.015,-

633,-

555,-

ASPER NEW 2 ASPER NEW 3 ASPER NEW 4 ASPER NEW 5

ASPER NEW 4
ASPER NEW
masă dining modernă și extensibilă,
modelul de culori: alb HG extra lucios,
material: MDF, dimensiuni (lxAxh):

ASPER NEW 5

MOBILĂ DINING/SCAUNE/MESE

ASPER NEW 1 - extensibilă: 140-180x80x76cm,
1.268,ASPER NEW 2: 120x80x76 cm,
680,- 632,ASPER NEW 3: 140x80x76 cm,
792,ASPER NEW 4: 160x80x76 cm,
1.015,ASPER NEW 5: 80x80x76 cm,
633,- 555,-

HG extra lucios
14

204,-

204,-

175,-

175,-

preţul în
material textil

maro-gri

bej

preţul în
piele ecologică

azur

albastru petrol

galben curry

OLIVA NEW
scaun dining, material: crom + piele ecologică sau material textil, modelul de culori: piele ecologică albastru petrol, galben curry sau material textil azuriu,
bej sau gri-maro, (lxAxh): 42x52x97 cm, înălțimea șezutului: 46 cm, adâncimea şezutului: 40 cm. Modelul galben curry este disponibil doar în limita stocului.

276,-

bej+bej

mentol+gri

gri închis+alb

maro+bej

gri deschis+gri închis

mov+negru

SALOMA NEW
scaun dining, material: material textil/piele ecologică + crom, modelul de culori: bej+bej, maro+bej, mentol+gri, gri închis+alb, gri deschis+gri închis sau mov+negru, (lxAxh): 42x56,5x105 cm,
înălțimea șezutului este de 45 cm, adâncimea şezutului: 43 de cm.

269,-

269,-

264,mov+negru

bej+bej

mentol+gri

gri deschis+gri închis

maro+bej

gri închis+alb

mov+negru

GERDA NEW
scaun dining, material: material textil/piele ecologică + crom, modelul de culori: bej+bej, maro+bej, mentol+gri, gri deschis+gri închis, violet+negru sau gri închis+alb, (lxAxh): 42x58x103 cm,
înălțimea șezutului este de 45 cm, adâncimea şezutului: 43 cm. Modelul mov+negru este disponibil doar în limita stocului.

195,-

217,-

189,-

maro

gri deschis

gri închis
gri

maro

negru

RENITA

ADORA NEW

scaun dining, material: material textil+metal, culoare: maro, gri deschis sau gri închis+negru (picioare),
(lxAxh): 48x51x82 cm, înălțimea șezutului: 45 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

scaun dining, material: material textil+crom, modelul de culori: gri, maro sau negru,
dimensiuni (lxAxh): 44x56x100 cm, înălțimea șezutului este de 46 cm,
adâncimea şezutului este de 40 cm.
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108,prețul modelului
în piele ecologică cu
cadrul alb, gri, negru

material gri deschis
+ cadru alb

material verde
+ cadru alb

piele ecologică
neagră + cadru negru

piele ecologică
gri + cadru gri

piele ecologică
albă + cadru alb

piele ecologică
bej + cadru gri

piele ecologică
caramel + cadru gri

129,-

118,-

prețul modelului în
material textil cu
cadrul cu finisaj
de fag

prețul modelului
în material textil
cu cadrul alb
sau negru

material
smarald
+ cadru negru

material
gri închis
+ cadru negru

material
bej
béžová látka
++biely
cadrurám
alb

piele ecologică
verde + cadru alb

piele ecologică
roz pudră + cadru gri

COLETA NOVA

material maro
închis +
cadru de fag

material
verde +
cadru de fag

material gri
deschis +
cadru de fag

material bej +
cadru de fag

material maro
+ cadru negru

scaun dining cu cusătură, material: piele ecologică sau material textil+metal, modelul de culori: alb PU+cadru alb, negru PU+candru negru, gri PU+cadru gri, bej PU+cadru gri, verde PU+cadru alb, caramel PU+cadru gri,
roz pudră PU+ cadru gri, material verde+cadru alb, material maro+cadru negru, material bej+cadru alb, material smarald+cadru negru, material gri deschis+cadru alb, material gri închis+ cadru negru sau material
maro închis, material bej, material verde, material gri deschis + cadru cu finisaj de fag, dimensiuni (lxAxh): 41x49x96 cm, înălțimea șezutului: 45 cm.

209,-

169,-

DELA
scaun dining, material: crom + piele ecologică, model:
piele ecologică verde sau maro, (lxAxh): 44x48,5x97,5 cm,
înălțimea șezutului: 44 cm.

176,bej,

179,-

bej

maro închis

maro închis

RIA - IRIS
scaun cromat, piele ecologică: bej sau maro închis, (lxAxh): 40x45x101 cm,
înălțimea șezutului: 45,5 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

194,-

163,-

35,-

susține: 80 de kg

199,-

ZAIRA
scaun, material: crom + piele ecologică, model: piele ecologică bej
sau maro închis, (lxAxh): 41x34,5x85 cm, înălțimea șezutului: 45 cm.

ZORA

1

scaun dining, crom + piele ecologică, model: verde + margine albă, maro închis + margine bej, bej + margine maro închisă sau alb
+ margine neagră, (lxAxh): 40,5x40,5x102 cm, înălțimea șezutului: 45 cm. Modelul disponibil doar în limita stocului.

IRENA

IRMA

taburet, metal-crom + piele ecologică neagră
şi alba, (lxAxh): 40x40x43 cm.

taburet pliabil – metal-argintiu +
piele ecologică - albastră sau neagră,
(diametru x h): 30x45 cm.

199,-

149,-

142,-

maro

gri închis,
maro deschis
- metalic

LERA
scaun dining, material: crom + piele ecologică, modelul de culori: maro, maro deschis -metalic sau
gri închis, (lxAxh): 43x50x96cm, înălțimea șezutului: 45 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

MOBILĂ DINING/SCAUNE

FINA

scaun dining, material: crom + piele ecologică, model: negru, maro închis sau alb,
(lxAxh): 41x44x97 cm, înălțimea șezutului: 46 cm.
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1.093,-

1.856,-

nou

alb HG extra lucios
+ stejar sonoma

alb HG extra
lucios + alb
preț: 1.137,-

stejar sonoma

BONET typ 2
masă dining extensibilă cu design de lux , modelul de culori: stejar sonoma, material:
MDF + oțel, (lxAxh): 160-200x90x75 cm. În stoc din data de 26.08.2019.

alb HG extra lucios + picioare beton

FARNEL

masa dining, material: MDF, modelul de culori: alb HG extra lucios + picioare în culoarea beton,
alb HG extra lucios + stejar sonoma, alb HG extra lucios + alb; dimensiuni (lxAxh): 160x90x76 cm.
În stoc din data de 24.10.2019 (modelul de culori:alb HG extra lucios + stejar sonoma, alb HG extra lucios + alb).

2.358,-

1.354,-

LAJOS

AMAR
masă dining de design, modelul de culori: stejar sonoma, material: MDF, dimensiuni (lxAxh): 180x90x76 cm.

1.399,-

ANSEL
masă dining, material: MDF + crom, modelul de culori: alb HG extra lucios;
dimensiuni (lxAxh): 160x90x76 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

masă dining extensibilă cu design de lux , modelul de culori: alb HG extra lucios + cu model de marmură,
material: MDF + oțel, (lxAxh): 160-200x90x75 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

1.944,-

BENDER
masă dining extensibilă, material: crom+piatră, culoare: grafit; dimensiuni
(lxAxh): 160-200x90x75 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

1.909,-
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1.329,-

ZAMON

ZARNI

masă dining extensibilă rotundă, material: MDF+oțel+sticlă (de culoarea laptelui),
modelul de culori: alb HG extra lucios; dimensiuni (lxAxh): 120-160x120x75 cm.

masă dining, material: MDF + oțel inoxidabil, modelul de culori: alb HG extra lucios;
dimensiuni (lxAxh): 150x80x75 cm.

MOBILĂ DINING/MESE

1.862,-

1.699,-

VIRAT

MEDAN

masă extensibilă de design cu model modern: cappuccino HG extra lucios, material:
MDF + sticlă întărită, (lxAxh): 120-160x80x76 cm. În imagine este ilustrată masa
VIRAT cu scaunele ABIRA NEW de la pagina 179.

masă dining extensibilă de lux, cu design modern: alb HG extra lucios,
material: MDF, dimensiuni (lxAxh): 140-180x90x76 cm.

1.993,-

2.039,-

PERAK
masă dining extensibilă, cu design de lux, modelul de culori: alb HG extra lucios, material: MDF + oțel,
(lxAxh): 160-220x90x76 cm. În imagine este ilustrată masa PERAK cu scaunele ABIRA NEW de la pagina 179.

KROS
masă dining extensibilă de lux, modelul de culori: alb HG extra lucios, material: MDF + metal,
(lxAxh): 160-220x90x76 cm. În imagine este ilustrată masa KROS cu scaunele ABIRA NEW de la pagina 179.

2.075,-

1.935,-

BONET

DURMAN
masă dining extensibilă de design, modelul de culori: alb HG extra lucios+
stejar sonoma, material: MDF + oțel, dimensiuni (lxAxh): 160-220x90x75cm.

1.499,-

1.774,-

MADOS
masă dining, modelul de culori: alb HG extra lucios + stejar
sonoma, material: MDF, (lxAxh): 180x90x76 cm.

MOBILĂ DINING/MESE

masă dining extensibilă de design, modelul de culori: stejar sonoma, material: MDF + oțel, dimensiuni
(lxAxh): 160-220x90x75cm sau BONET TIPUL 2 (lxAxh): 160-200x90x75 cm la prețul de 1.856,-.

nou

TUBAL
masă dining extensibilă, material: MDF, modelul de culori: alb HG extra lucios
+ negru; dimensiuni (lxAxh): 160-200x90x76 cm.
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nou

774,stejar wotan

stejar sonoma

alb

794,stejar sonoma
după extindere

alb

după extindere
stejar wotan

LAURENCI

Masă dining extensibilă cu design de lux, material
pal melaminat, modelul de culori: alb, stejar sonoma sau stejar wotan. Grosimea laminatului este
de 22 de mm, cant ABS în două dimensiuni (lxAxh) 120-167x78x76 cm.

ADMIRAL
PEDRO

masă dining extensibilă, material: pal melaminat (blatul mesei),
model: stejar sonoma, suprafața mesei înainte de a fi
extinsă este de 140x80 cm este potrivită pentru 6 persoane,
după extindere are dimensiunea de 180x80 cm este
potrivită pentru 8 persoane, (lxAxh): 140-180x80x76 cm.

657,-

masă dining, material: MDF + crom, model: alb HG extra lucios + crom,
dimensiuni: (lxAxh): 120x70x76 cm.

539,-

519,-

140x80 cm

140x80 cm

RADIM NEW

576,-

469,-

160x90cm

TOMY NEW

masă dining, material: pal melaminat, model: alb + stejar sonoma,
suprafața mesei de 140x80 cm este potrivită pentru 4-6 persoane.
Dimensiune: (lxLxh) 140x80x75 cm.

GENERAL
masă dining, material: pal melaminat (blatul mesei),
model: stejar sonoma, este potrivită pentru
6 persoane, (lxAxh): 140x80x75 cm.

masă dining, material: pal melaminat, model: alb, suprafața mesei
de 140x80 cm este potrivită pentru 4-6 persoane sau suprafața mesei
de 160x90 cm este potrivită pentru 6-8 persoane.
Dimensiune: (lxLxh) 140x80x75 cm sau 160x90x75 cm.

418,-

439,-

357,-

(120x80x75)

alb/negru
120x80x75

stejar sonoma
+ alb

alb/negru
80x80x75

alb

MAURO

KRAZ

masă dining extensibilă, material: MDF placat - blatul + metal - picioare,
modelul de culori: alb sau stejar sonoma + alb, (lxAxh): 60-120x60x75 cm.

357,-

preţul mesei

ESTER
masă dining, material: oțel + sticlă întărită
transparentă/neagră; (lxAxh): 120x70x75 cm.
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(80x80x75)

masă dining, material: DTD laminat, cant ABS, model: alb/negru sau stejar sonoma,
dimensiuni: (lxAxh): 120x80x75 cm, potrivită pentru 4 persoane.

1.134,-

999,-

LAKIN
set dining 1+4, masă (lxAxh): 119,5x79,5x74 cm, scaun (lxAxh):
46x52,5x78,5 cm, înălțimea șezutului: 48 cm, banca (lxAxh): 101,5x31,5x48 cm,
model: metal – maro + material textil în carouri, MDF furniruit – culoare nuc.
Model disponibil doar în limita stocului.

stejar sonoma
80x80x75

847.-

AMI
masă dining, material: sticlă întărită (12 mm) + metal, model:
alb (sticlă + cadrul de sub sticlă este din metal) + crom (picioare),
(lxAxh): 125x75x75 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

MOBILĂ DINING/MESE

724,-

899,-

TALOS

GORDAN
masă dining, material: MDF+metal, model: lemn cu model de fag deschis + picioare negre,
dimensiuni (lxAxh): 120x75x76cm. Model disponibil doar în limita stocului.

masă dining modernă de design, modelul de culori: alb HG extra lucios,
material: MDF+crom, dimensiuni (lxAxh): 130x80x75 cm.

823,-

809,-

SVARAN

PALMER

masă dining, material: MDF + metal, model: lemn cu model de nuc închis+picioare negre,
dimensiuni (lxAxh): 140x80x75 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

masă dining, material: MDF+metal, model: lemn cu model gri+metal negru, dimensiuni
(lxAxh): 160x90x75cm. Model disponibil doar în limita stocului.

449,-

755,-

preţul mesei

OBERON

ADMER
masă dining, material: sticlă întărită + metal, model: alb + metal negru, dimensiuni
(lxAxh): 130x80x74cm. Model disponibil doar în limita stocului.

masă dining de design, material: sticlă întărită + metal, model:
imitație de piatră + picioare - metal negru, dimensiuni
(lxAxh): 120x80x75cm. Model disponibil doar în limita stocului.

1.039,- 1.625,-

PASKAL
masă dining de design, material: sticlă întărită + MDF, model: blatul mesei – lemn cu model + picioare –
sticlă, nuanța lemnului: stejar deschis, dimensiuni (lxAxh): 150x90x76cm.
Model disponibil doar în limita stocului.

MOBILĂ DINING/MESE

DARO
masă dining extensibilă și modernă, modelul de culori: alb HG extra lucios,
material: MDF + metal cu finisaj argintiu, (lxAxh): 150-190-230x90x76 cm.
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1.157,-

799,SILAS

597,-

MALABO

set dining 1+2, masă extensibilă (lxAxh): 75/100x75x76 cm, scaun: 41x50x90 cm, înălțimea
șezutului: 44 cm, model: lemn stejar închis + material grej. Posibilitatea de a cumpăra scaune
pentru set 1buc pentru 189,-.

setul la un preț excelent!

set dining 1+4, material: MDF + metal, model: model de lemn + picioare – metal alb,
dimensiuni (lxAxh): masă : 110x70x75cm; scaun: 44x46x86cm. Înălțimea șezutului: 45 cm.

set dining 1+4, material: lemn + material textil, culoare: wenge + maro deschis, dimensiuni
(lxAxh): masă : 110x70x74 cm, scaun: 43x50,3x94cm, înălțimea șezutului: 46,2 cm.

LESLIE

673,-

RAMET

set dining 1+4, material: MDF + metal, model: model de lemn + picioare – metal negru,
dimensiuni (lxAxh): masă : 110x70x75cm; scaun: 39x48x90cm. Înălțimea șezutului: 45 cm.

819,-

735,-

până la 100 de cm

PAULIN

masă dining rotundă, model: MDF alb HG extra lucios + crom,
dimensiuni (diametru x h): 100x75 cm.

AMANDA

626,-

UNITA
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masă dining, model: MDF+metal, blatul superior alb HG extra lucios,
picioare – albe, dimensiuni (lxAxh): 120x80x76 cm.

set dining 1+4, material: metal (argintiu) + MDF – nuanță stejar sonoma, dimensiuni
(lxAxh): masă: 110x70x76 cm, scaun: 39,5x48x82,5 cm, înălțimea șezutului: 44,5 cm.

465,prețul pe set

GIROL

set de dining compus dintr-o masă şi 4 scaune, material: lemn+metal,
model: lemn maro+metal negru, dimensiunile mesei (lxAxh): 110x76x70 cm,
dimensiunile scaunului (lxAxh): 41,5x46x81 cm, înălţimea şezutului: 44 cm.

MOBILĂ DINING/SETURI DINING

159,-

susține: 100 de kg

susține: 100 de kg

189,-

LARIA NEW

INGE 2 NEW

scaun de bar rotative, cu șezut reglabil în înălțime, material:
crom + piele ecologică maro, neagră, albă sau verde, (lxAxh):
37x38,5x64 - 85 cm, înălțimea șezutului: 64/85 cm.

scaun de bar rotativ, cu șezut reglabil în înălțime, material: crom + plastic- negru,
alb, argintiu sau portocaliu, (lxAxh): 44x41x68 - 89 cm, înălțimea șezutului: 61 - 82 cm.
Completarea stocurilor pentru modelul material alb din data de 30.09.2019.

199,-

susține: 100 de kg

286,-

susține: 100 de kg

susține: 100 de kg

199,-

LIZET

ALBA NOVA

scaune de bar rotativ, cu șezut reglabil în înălțime, spătar de lux confortabil și mai înalt,
material: crom + plastic – alb, negru, verde sau roșu, (lxAxh): 45x43x79 - 100 cm,
înălțimea șezutului: 56 - 77 cm.

DONGO NOVE
scaune de bar rotativ, cu şezut reglabil în înălțime, material: crom + plastic – alb, bej,
gri sau negru, (lxAxh): 46x45x76 - 97 cm, înălțimea șezutului: 60 - 81 cm.

scaun de bar rotativ cu şezut
reglabil în înălţime, spătar de lux
confortabil şi mai înalt, model:
piele ecologică albă + crom, dimensiuni
(lxAxh): 46x46x80-101 cm,
înălţimea şezutului: 61-82 cm.

nou

283,-

ILANA NEW

scaun de bar rotativ, cu şezut reglabil în înălțime, material:
crom + piele ecologică - albă, maro sau neagră, (lxAxh):
36x46,5x68 - 89 cm, înălțimea șezutului: 59 - 80 cm.
Modelul maro este disponibil doar în limita stocului.

noutăţi

296,-

234,-

susține: 100 de kg

piele ecologică
albă

scaun de bar rotative, cu şezut reglabil în înălțime și cotiere, model:
piele ecologică albă sau neagră + crom sau material textil gri-maro-taupe,
dimensiuni (lxAxh): 52x55x89-100 cm, înălțimea șezutului: 62-83 cm.

482,-

RANGEL

scaun de bar rotativ cu şezut
reglabil în înălţime, spătar de lux
confortabil şi mai înalt, model:
rattan artificial+crom, dimensiuni
(lxAxh): 47x47x77-98 cm,
înălţimea şezutului: 57-78 cm.
În stoc din data de 30.09.2019.

329,-

susține: 100 de kg

235,-

susține: 100 de kg

maro

negru

alb

susține: 100 de kg

199,maro

susține: 100 de kg

256,-

piele ecologică
neagră

piele ecologică
neagră

susține: 100 de kg

material textil
gri-maro-taupe

piele ecologică
albă

piele ecologică
bej

susține: 100 de kg

piele ecologică
gri

LEORA 2 NEW

KANDY NEW

scaun de bar rotative, cu şezut reglabil în înălțime, material: crom + piele ecologică neagră, albă, gri,
bej sau material textil gri-maro-taupe, (lxAxh): 40x41x87 - 107 cm, înălțimea șezutului: 61 - 82 cm.

alb + negru

material
gri-maro-taupe

278,-

237,-

TURID

CANDEL
scaun de bar rotativ, cu șezut reglabil în
FUEGO
scaun de bar rotative cu şezut reglabil
MONA 2 NEW
scaun de bar rotative cu şezut reglabil în
înălțime, model: rattan artificial bej + crom,
în
înălţime,
model:
materilal gri + crom,
scaun de bar, model: piele ecologică
înălţime, model: materilal gri + crom,
dimensiuni (lxAxh): 44x41x68/89 cm,
dimensiuni
(lxAxh):
38x38,5x63,5/83,5
cm,
maro
închis
+ picioare din lemn culoare:
dimensiuni (lxAxh): 38x38,5x63,5/83,5 cm,
înălțimea șezutului: 68 - 89 cm.
înălţimea şezutului: 63,5/83,5 cm.
nuc închis; (lxAxh): 42x57x107 cm,
înălţimea şezutului: 63,5/83,5 cm
Completarea stocurilor 30.09.2019.
În stoc din data de 30.09.2019.
înălțimea șezutului: 75 cm.

MOBILĂ DINING/SCAUNE DE BAR
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199,-

susține: 100 de kg
gri deschis

gri închis

ADALIN
scaun de bar rotative, cu șezut reglabil în înălțime,
model: piele ecologică neagră sau albă+crom,
(lxAxh): 35x38,5x65 - 85 cm, înălțimea șezutului:
65 - 85 cm.

scaun de bar, material: material textil + metal negru, modelul
de culori: material gri deschis sau gri închis, dimensiuni (lxAxh):
41x50x105 cm, înălțimea șezutului este de 78 cm.

nou

266,-

HILDA
scaun de bar rotative, cu șezut reglabil în înălțime,
model: crom + material gri sau maro, dimensiuni
(lxAxh): 39,5x46x87,5- 108,5 cm, înălțimea șezutului: 61 – 83 cm.

CARBRY NEW
scaun de bar, material: lemn - plastic, culoare: alb + fag, negru + fag sau negru
+ picioare negre, dimensiuni (lxAxh): 46x54x106 cm, înălțimea șezutului: 70 cm.

nou

299,-

279,-

269,-

susține: 100 de kg

susține: 100 de kg

susține: 100 de kg

255,-

TORANA

scaun de bar modern cu cusătură, material: material textil+metal,
model: material maro deschis+material maro+picioare cu finisaj
de fag sau material gri deschis+material gri+picioare negre, dimensiuni
(lxAxh): 41x52x106 cm, înălţimea x adâncimea şezutului: 76x42 cm.
În stoc din data de 28.08.2019.

nou

254,-

nosnosť: 100 kg

nou

scaun de bar rotativ, cu șezut reglabil în înălțime,
model: material cu efect de piele întoarsă: petrol
sau gri-maro + crom, (lxAxh): 35x35x63,5 - 82,5 cm,
înălțimea șezutului: 63,5 – 82,5 cm. Modelul petrol
disponibil doar în limita stocului.

susține: 100 de kg

susține: 100 de kg

susține: 90 de kg

scaun de bar rotativ, cu șezut reglabil
în înălțime, material: crom + piele
ecologică, modelul de culori: negru,
(lxAxh): 45,5x38x90 - 111 cm,
înălțimea șezutului: 60-81 cm.

237,-

material
+ metal cu
finisaj de fag

236,-

GALVIN

DUENA

MARIOLA NEW

243,-

219,material +
metal negru

229,-

279,-

susține: 90 de kg

susține: 100 de kg

189,-

susține: 100 de kg

nou

EBRO
FALUN
GERIK poză din spate
material
piele ecologică neagră
piele ecologică albă
piele ecologică roșu
scaun de bar rotativ, cu şezut
scaun de bar rotativ, cu şezut reglabil
scaun de bar, model: piele ecologică
gri-maro
taupe
reglabil în înălţime, model: piele
în înălțime, model: negru + piele ecologică
maro închis+metal negru, dimensiuni
MARID
ecologică maro închis+bază cromată,
(lxAxh): 42x48x86,5 cm, înălţimea
scaun de bar rotativ, cu şezut reglabil în înălţime, model: piele ecologică albă, piele ecologică neagră, albă + crom, (lxAxh): 42x48,5x97 - 118,5 cm,
dimensiuni (lxAxh): 41x47x79/99 cm, piele ecologică roșu sau material gri-maro taupe + bază cromată, dimensiuni (lxAxh): 45x48x84-105 cm,
înălțimea șezutului: 60 – 81,5 cm.
şezutului: 65 cm. Completarea
înălţimea şezutului: 60-80 cm.
stocurilor 30.08.2019.
înălţimea şezutului: 62-83 cm. Piele ecologică roșu și material gri-maro taupe în stoc din data de 06.09.2019. Model disponibil doar în limita stocului.

nou

319,-

349,-

scaun de bar rotativ, cu șezut reglabil în înălțime, material:
material cu efect de piele întoarsă(microfibră) + metal, model:
material negru+metal, material maro+metal, dimensiuni (lxAxh):
46x48x84/105 cm, înălțimea x adâncimea șezutului: 60/81x40 cm.

356,-

susține: 90 de kg

susține: 100 de kg

susține: 90 de kg

LORASA
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364,-

model nou de culoare
TERKAN
scaun de bar rotativ, cu șezut reglabil în înălțime, model:
material textil negru, gri sau piele ecologică coniac + bază din metal de culoare
neagră, (lxAxh): 47,5x51x84 - 105 cm, înălțimea șezutului: 62 - 73 cm.

gri-maro TAUPE + negru

bej+fag

TAHIRA
scaun de bar, material: material textil + lemn, model:
bej+fag, gri-maro – TAUPE+negru, (lxAxh): 55x54x101 cm,
înălțimea șezutului: 80 cm.

MOBILĂ DINING/SCAUNE DE BAR

249,-

309,-

susține: 100 de kg

48,-

nou

309,-

susține: 100 de kg

susține: 100 de kg

ambele componente au funcție de pliere

299,-

set cu 2 scaune

AMADEO

FLORIAN
masă de bar cu înălţime reglabilă,
model: MDF – negru+ crom,
(lxAxh): 60x60x68-90 cm.

set dining 1+2, material: MDF+metal, model: alb, dimensiuni
masă: (lxAxh): 60x80x75 cm, scaun: (lxh): 30x50 cm.
Posibilitatea de a cumpăra un scaun separat la prețul de 48,-.

FLORIAN NEW
masă de bar cu înălţime reglabilă, model:
MDF – alb + crom, (lxAxh): 60x60x70-91 cm.
Completarea stocurilor 30.08.2019.

BRANY NEW
masă de bar cu înălţime reglabilă, model:
MDF-negru sau alb + crom, (lxAxh): 60x60x68,5-93 cm.
În stoc din data de 10.09.2019.

418,-

309,susține: 100 de kg

set cu 2
scaune

99,-

BRANY
masă de bar rotativă cu înălțime reglabilă,
culoare: piele ecologică neagră sau albă + crom, diametru x h: 63x69 - 92 cm.
Model disponibil doar în limita stocului.

scaun

BOXER

pult pentru bar cu 2 scaune, fag, dimensiunea
mesei (lxAxh): 120x40x88 cm, înălțimea șezutului: 59,9 cm.

Boxer, scaun de bar, fag, înălțimea
șezutului: 59,9 cm.

823,-

969,preţul setului 1+4

DAMAN

529,-

LUCERO

set dining masă de bar și 4 scaune de bar, materialul mesei: sticlă + lemn
de fag + oțel, material scaune: material textil + lemn de fag + otel, modelul
de culori: material gri deschis; (lxAxh) masă: 54x46,5x83 cm; scaun:
48x48x90 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

HOMER

set dining masă de bar și 4 scaune de bar, materialul mesei: MDF+metal,
material scaune: MDF+metal, modelul de culori: model cu lemn + metal
alb; dimensiuni (lxAxh) masă: 120x60x104 cm; dimensiunea scaunelor:
40x30x74 cm. Model disponibil doar în limita stocului.

set bar 1+2 cu masă extensibilă, material: metal+MDF, model: argintiu+alb,
dimensiuni (lxAxh): masă 80x40x78 cm, dimensiunea după extindere
80x80x76 cm, scaun: 32x28x49 cm. În stoc din data de 15.07.2019.

849,-

799,-

ALDO

BILBAO
pult de bar, material: MDF + oţel, model:
alb HG extra lucios; dimensiuni (lxAxh): 80x80x108 cm.

ALDO - alb

ALDO - stejar sonoma

etajeră modernă cu pult pentru bar, modelul de culori: alb sau
stejar sonoma, material: pal melaminat, corpul are grosimea de
25 de mm, cant ABS, dimensiuni (lxAxh): 59x116,5x110/202 cm.

MOBILĂ DINING/SETURI/SCAUNE DE BAR ŞI PULTURI

înălţime 110 cm
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ALDO - alb
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1.027,VERMONA tipul 3
VERMONA

VERMONA tipul 1

scaun dining, material: material textil + crom,
model: material gri cu efect de piele întoarsă,
dimensiuni (lxAxh): 47x58x97 cm, înălțimea x
adâncimea șezutului: 50x43 cm.

bancă de design, material: material textil + crom,
model: material gri cu efect de piele întoarsă,
dimensiuni (lxAxh): 161,5x58x86 cm, înălțimea x adâncimea
șezutului: 50x43 cm.

Fotografia ilustrează masa DURMAN de la pagina 183.
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399,-

458,-

EMORI tipul 1

EMORI tipul 3
scaun dining, material: piele ecologică + crom, modelul de culori:
piele ecologică gri-maro - TAUPE, dimensiuni (lxAxh): 46x58x98,5 cm,
înălțimea șezutului: 48,5 cm, adâncimea şezutului: 45,4 cm.

VERMONA tipul 2
fotoliu de design, material: material textil +crom,
model: material gri cu efect de piele întoarsă,
dimensiuni (lxAxh): 58x65x94,5 cm,
înălțimea x adâncimea șezutului: 50x43 cm.

bancă de colț de design, model S/D, material: piele ecologică + crom, modelul
de culori: piele ecologică gri-maro - TAUPE, dimensiuni (lxAxh): 197x138x85 cm,
înălțimea x adâncimea șezutului: 48x45,5 cm.

1.756,-

1.722,-

VESATA tipul 1
bancă de colt, de design, model S/D, material: piele ecologică + crom, model:
piele ecologică albă, dimensiuni (lxAxh): 210x156/59x87 cm,
înălțimea x adâncimea șezutului: 51x43 cm.

VESATA

lățimea este de

869,-

181 de cm

355,-

348,-

707,-

694,-

bancă

367,scaun

INDRA tipul 2

scaun living, material: piele ecologică+metal,
modelul de culori: gri-maro - TAUPE cu efect de piele
întoarsă, dimensiuni (lxAxh): 46,5x63x88, înălțimea
x adâncimea șezutului: 49x44 cm.
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INDRA tipul 1
bancă de design, material: piele ecologică + metal,
model: gri-maro - TAUPE cu efect de piele întoarsă,
dimensiuni (lxAxh): 181x56x90 cm, înălțimea x adâncimea
șezutului: 49x44 cm.

VESATA tipul 3
scaun living, material: piele ecologică+crom,
culoare: piele ecologică albă, dimensiuni
(lxAxh): 43x56x104 cm, înălțimea x adâncimea
șezutului: 51x43 cm.

VESATA tipul 2
bancă de design, material:
piele ecologică+crom, model: piele ecologică
albă, dimensiuni (lxAxh): 156x59x87 cm,
înălțimea x adâncimea șezutului: 51x43 cm.
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