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chiuvetă dolomită UM ECCE 610

Typ 155 S
dulap cu rafturi 2D1S

40x31x176

799,-

Typ 155 D
dulap cu rafturi 2D1S

40x31x176

Typ 150
dulap cu chiuvetă ceramică 2D 
80x47,6x68,2 prețul include o 

chiuvetă fără baterie 

1.615,-

Typ 156 S
dulapul de jos 1D1S 

40x31x68,6

Typ 156 D
dulapul de jos 1D1S

40x31x68,6

Typ 157 S
dulapul de sus 1D

40x22x68,6

Typ 157 D
dulapul de sus 1D

40x22x68,6

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm.

LYNATET -  ansamblu de baie de lux

Typ 160
dulap care se poate deschide cu oglindă 

80x16x68,6. Doar la comandă. 

529,-

Tipul 25
dulap 2D

85x37x194,5

1.345,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm.

Tipul 115
cuier cu oglindă

88x35x194,5

Tipul 35
comodă 2D-1S
109,5x86,5x42

966,-1.049,-

Tipul 67
comodă suspendată 3D 

164x42x54,7

Tipul 121
oglindă mare 164x2x68,7

Tipul 122
oglindă mică 109,4x2x68,7

507,- 349,-

LYNATET - ansamblu pentru hol
ansamblu de unității, potrivit pentru amenajarea holului. Material: , părțile frontale sunt realizate din MDF de culoare albă – , PAL melaminat extra lucios
cu accesorii elegante în maro TRUFFEL, corpul alb, rezistent la zgârieturi, umezeală, temperatură ridicată. Toate componentele se vând individual și 
sunt - .în stoc pregătite pentru livrare
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403,- 403,- 253,- 253,- 735,-

cu marginea modernă rotunjită 

cu marginea 

modernă rotunjită 

799,-

baie

LESSY
Ansamblu de unității pentru baie, 

, modelul de culoare DTD laminat
stejar sonoma/alb, semi lucios. 
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1. Li01 dulap suspendabil deasupra chiuvetei cu oglindă 68.7x26x72 cm      437,-
2. Li02 dulap sub chiuvetă 68,7x35x61,2 cm                                                      306,-
3. Li03 dulapul de jos 1D1Z 38x35x75,1 cm                                                   385,-
4. Li04 dulap suspendabil 38x25x72 cm                                                           265,-
5. Li05 dulap înalt 2D1Z 38x35x191 cm                                                          623,-

sfatul NOSTRU!

4

ansamblu de unității, potrivit pentru amenajarea băii. Material: , părțile frontale sunt realizate din DTD laminat
MDF de culoare albă – , cu accesorii elegante în maro TRUFFEL, corpul alb, rezistent la zgârieturi, extra lucios
umezeală, temperatură ridicată. Dulapurile cu o singură ușă au marginile rotunjite modern. Posibilitatea de 
a cumpăra iluminare pentru cabinetul cu oglindă KOMBI BOX la prețul de . Toate tipurile de dulapuri sunt 385,-
gata de livrare, în afară de Tipul 160 cu oglindă, care este pe comandă – timpul de livrare este de 8-10 săptămâni. 
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 HG extra lucios  HG extra lucios  HG extra lucios 

MASON

ansamblu de unității, 
potrivit pentru baie, 
material: MDF/Pal 
melaminat alb extra lucios high gloss, uși cu sistem de atingere PUSH UP, modelul de culori: wenge, alb/  
sau alb/ . Puteți  cumpăra chiuveta dolomit UM ECCE 610 (lxAxh): 61x45x14 cm negru extra lucios high gloss
la prețul de: . Posibilitatea de a cumpăra iluminare LED  pentru dulapul înalt WE11, WH11 și BL11 693,-
la prețul de: . 110,- Toate componentele  sunt - în stoc pregătite pentru livrare. 

1. Dulap înalt WH11, BL11:                   30x31x110 cm   416,-
2. Dulap sub chiuvetă WH13, BL13:    60x45x47 cm     327,-
3. Dulap cu oglindă WH14,:                  60x17x65 cm     370,- 

    Dimensiunile sunt listate în ordinea:( lxAxh): prețurile afişate 
    sunt pentru alb extra lucios și negru extra lucios

alb/alb extra lucios high gloss

alb/negru extra lucios high gloss
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wenge
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1. Dulap înalt WE11:              30x31x110   359,-
2. Dulap sub chiuvetă WE13: 60x45x47    277,-
3. Dulap cu oglindă WE14:     60x17x65    369,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea: (lxAxh): 
prețurile afişate sunt pentru modelul wenge

MOBILIER PENTRU BAIE/MOBILIER PENTRU HOL

1.018,-



335,-

Si14
dulap înalt 

2D
30x30x179,6 cm

Si13
dulap înalt 

2D2Z
30x30x179,6 cm

395,-

Si12
dulapul de jos 

1D
40x30x84 cm

188,- 172,-

Si07
dulapul de jos 

1D
30x30x84 cm

213,-

Si06
dulapul de jos 

2D
50x30x84 cm

139,-

Si02
dulap sub 
chiuvetă

50x30x40 cm

Si08
dulap suspendat 2D

50x30x61 cm

Si09
dulap suspendat 1D

30x30x61 cm

Si10
dulap suspendat 1D

40x30x61 cm

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

GALENA  ansamblu de unității pentru baie, material: , modelul de culoare alb. PAL melaminat

189,- 149,- 159,-

TIPUL 6

TIPUL 2

TIPUL 1

TIPUL 3

TIPUL 4

TIPUL 5

468,-

299,-

297,-

429,-

437,-

alb

stejar sonoma

elemente noi

dub sonoma

NATALI
 (lxAxh): 64x31,8x190 cm, dimensiunea TIPUL 1

max. a mașinii de spălat (lxh: 60x85 cm),
 (lxAxh): 64x31,8x190 cm,TIPUL 2
 (lxAxh): 60x30x190 cm,TIPUL 3

299,-

344,-

mobilier practic pentru baie, material 
, culoarea: alb sau stejar sonoma.DTD laminat

 dulap de baie (lxAxh): 20x45x61 cm. Produs TIPUL 7
slovac de calitate. 

TIPUL 4 (lxAxh): 64x32,3x85 cm,
 (lxAxh): 64x32,3x85 cm,TIPUL 5
 (lxAxh): 64x31,8x190 TIPUL 6

TIPUL 7319,-
stejar sonoma alb

nou

AVELINO BASKETPLEJO 
oş de rufe elegant pentru haine sau 

ării, modelul de culori: material cu 
model negru sau alb, 

coş practic de rufe, culoarea 
materialului: albă, 

material: bambus lăcuit + material 
te

coş practic de rufe, culoarea materialului: 
bej, material: bambus lăcuit + material 

textil, .  modelul de culori: alb sau natural
(lxAxh): 40x40x58 cm. Alb în stoc din 14.10.2019.

tipul 1

tipul 2

39,-

165,-
249,-

nou

234,-

PLEJO TIPUL 1
(lxAxh): 40x40x50 cm
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dimensiuni:
 (lxAxh): 30x24x172 cmTIPUL 1
 (lxAxh): 40x16x60 cmTIPUL 2

 (lxAxh): 50x25x60 cmTIPUL 3
 (lxAxh): 30x30x48 cmTIPUL 4

nou

TIPUL 5 (lxAxh): 65x22,5x155 cm
 (lxAxh): 17x17x80,5 cmTIPUL 6

TIPUL 7 (lxAxh): 30x30x81,5 cm

7
5

,5
 c

m

60,3 cm

ATENE
ansamblu de unităţi pentru baie, material: 
MDF placat, modelul de culori: alb. Cabinet 
tipul 3 este livrat fără chiuvetă.

TIPUL 1 TIPUL 5

TIPUL 3 TIPUL 2

TIPUL 4

TIPUL 6

TIPUL 7

339,-
415,-

166,-

227,-

89,-123,- 274,-

dulăpior înalt dulăpior deasupra la WC
 sau maşina de spălat

dulăpior deasupra la 
WC sau maşina de spălat

regal strâmt

comodă cu 4-sertare

raft de colţ suspendat

dulap suspendat 
cu oglindă

LEMI 1  45x1,5x45 cm

oglindă cu cadru din bambus, modelul de culori: 
natural sau alb. Material: bambus lăcuit. 

Dimensiuni (lxAxh): 33x1,5x40,5 cm. 

LEMI 2

94,- 124,-

oglindă cu cadru din bambus, modelul 
de culori: natural sau alb. Material: 

bambus lăcuit. Dimensiuni 
(lxAxh): 43x1,5x76 cm. 

LEMI 3
oglindă cu cadru din bambus, modelul de culori: 

natural sau alb. Material: bambus lăcuit. 
Dimensiuni (lxAxh): 45x1,5x45 cm.

LEMI 1

105,-

VOLVER

ADITA
pantofar cu 2-rafturi sau 3-rafturi, material: MDF, 
modelul de culori: alb, dimensiuni: pantofar cu 2-
rafturi, tipul 1 (lxAxh): 72x26x30 cm sau pantofar 

cu 3-rafturi, tipul 2 (lxAxh): 72x26x58 cm.

SOVETO
pantofar cu 2-rafturi sau 3-rafturi, material: bambus 
lăcuit, modelul de culori: natural. Dimensiunile în ordinea 
(lxAxh): tipul 1 60x27,5x35 cm, tipul 2 60x27,5x55 cm.

193,-

182,-215,-

etajeră practică pentru depozitare. Modelul 
de culori: natural + alb. Dimensiuni (lxAxh): 

25x15,5x88 cm. Material: bambus 
lăcuit + MDF. 

SLIME

218,-

189,-

etajeră de depozitare practică. 
Modelul de culori: alb + natural. 

Dimensiuni (lxAxh): 23x23x77 cm. 
Material: MDF + bambus lăcuit.

FONG

412,-

bancă cu spaţiu de depozitare. Material: bambus 
lăcuit + material textil. Modelul de culori: 

natural + bej. Dimensiuni: (lxAxh): 
69x37x50 cm.

TOLOSA

143,-

LELA TIPUL 2
raft practic cu tijă pentru umeraş şi cârlige. Potrivit pentru utilizare 
în baie sau pe hol, material: bambus lăcuit + oţel. Modelul de culori: 
natural. Dimensiuni (lxAxh): 83x26x32 cm.

raft practic cu tijă pentru umeraş. Potrivit pentru utilizarea la baie sau 
hol, material: bambus lăcuit. Modelul de culori: natural. Dimensiuni 
(lxAxh): 60x20x25 cm.

LELA TIPUL 1

ARTO
etajeră multifuncţională pe roti, material: 
MDF + bambus lăcuit. Modelul de culori: 

natural sau alb. Dimensiuni (lxAxh): 
30x18x75 cm. Arto 2 în stoc din 16.09.2019.

REGO 2
etajeră multifuncţională, 

material: MDF + bambus lăcuit. 
Modelul de culori: alb + 

natural, (lxAxh): 44x36x110 cm.

VEGO
etajeră multifuncţională, 
material: MDF + bambus 
lăcuit. Modelul de culori: 

alb + natural, (lxAxh): 
30x18,5x81 cm.

154,- 325,-148,-

albalb/natural

154,-

tipul 1
tipul 2 tipul 2

129,-

tipul 1

143,-

nou

noutăţi

169,- 179,-

etajeră multifuncţională, modelul de culori: natural + gri sau alb + natural + gri. Material: 
bambus lăcuit + material textil sau MDF + bambus lăcuit + material textil, (lxAxh): 43,5x33x139 cm.

ARTO 2
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