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CAT ALOG M OBI LA DORM I T OR

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,-

1.094,-

160x200 cm

160x200 cm

BALDER
NEW pat cu tăblie matlasată și somieră lamelară, model: material gri + picioare
din lemn în culoarea natural, dimensiuni (lxAxh): 167,5x214x110 cm, suprafață de dormit: 160x200 cm; sau

COLON NEW pat cu somieră lamelară, model: material gri închis + picioare din lemn în
culoarea natural, dimensiuni (lxAxh): 165x215x117,2 cm, suprafață de dormit: 160x200 cm, înălțimea până
la somieră: 26 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea 160x200 pe baza ofertei noastre de
la pagina 192 și 193.

187,5x214x110 cm, suprafață de dormit: 180x200 cm la prețul de 1.209,-, înălțimea până la somieră: 27 cm.
Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea 160x200 sau 180x200, pe baza ofertei noastre
de la pagina 192 și 193.

1.629,-

669,-

160x200 cm

piele ecologică albă

maro închis

ARKONA

pat cu somieră, model: maro închis, piele ecologică albă, dimensiunile exterioare
(lxAxh): 95,5x204x91cm, înălțimea până la somieră: 30 cm, suprafața de dormit 90x200 cm, picioare-lemn.
Posibilitatea de a cumpăra saltea pe baza ofertei noastre de la pagina 192 şi 193.

pat modern de lux cu tăblie înaltă matlasată și spațiu de depozitare practic – 1 sertar
SANTOLA mare,
o parte a patului este și somiera rulată, model: material gri + picioare din lemn
în culoarea wenge, (lxAxh): 165x217x118 cm, suprafață de dormit: 160x200 cm; sau 185x217x118 cm, suprafață
de dormit: 180x200 cm la prețul de 1.773,-, înălțimea până la somieră: 33,4 cm. Posibilitatea de a cumpăra
o saltea cu dimensiunea 160x200 sau 180x200, pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

La cumpărarea patului, beneficiați de un dispozitiv de masaj GRATUIT - NEUROSTIMULATOR TEMPO.
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3.918,-

2.306,-

La cumpărarea patului, beneficiați de un dispozitiv de masaj GRATUIT - NEUROSTIMULATOR TEMPO.
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NAZUKA
pat modern de lux cu somieră lamelară + 4 sertare, model: negru + piele ecologică albă, dimensiuni externe
(lxAxh): 166,5x215x98,5 cm, înălțimea până la somieră: 27 cm, care în funcție de înălțimea saltelei alese, creează
o zonă de dormit ridicată, suprafață de dormit: 160x200cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea
160x200 pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.
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TORENZO
pat modern de lux cu somieră lamelară, model: negru + piele ecologică albă, dimensiuni externe (lxAxh):
172,5x237,5x92,7 cm, înălțimea până la somieră: 28,5 cm, care în funcție de înălțimea saltelei alese,
creează o zonă de dormit ridicată, suprafață de dormit: 160x200cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea
cu dimensiunea 160x200 pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

MOBILIER DORMITOR/PATURI

2.339,-

Recomandat

2.159,-

de noi!

160x200 cm

OREA

pat modern de lux cu tăblie înaltă matlasată și spațiu de depozitare practic – 4 sertare, o parte
a patului este și somiera rulată, model: material gri-maro + picioare din lemn în culoarea wenge, dimensiuni
(lxAxh): 165x216,5x122,2 cm, suprafață de dormit: 160x200cm; sau 185x216,5x122,2 cm, suprafață de dormit:
180x200 cm la prețul de 2.567,- înălțimea suprafeței de dormit: 35,5 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea
cu dimensiunea 160x200 sau 180x200, pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

XADRA

2.169,- 2.314,-

dimensiune 160x200 cm dimensiune 180x200 cm
material textil COLET gri deschis 04

material textil COLET gri deschis 04

180x200 cm

pat modern de lux cu tăblie înaltă matlasată și spațiu de depozitare practic – 4 sertare, o
parte a patului este și somiera rulată, model: material gri + picioare din lemn în culoarea wenge, dimensiuni
(lxAxh): 165x216,5x122,2 cm, suprafață de dormit: 160x200cm; sau 185x216,5x122,2 cm, suprafață de dormit:
180x200 cm, înălțimea până la somieră: 30,6 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea
160x200 sau 180x200, pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

2.514,- 2.714,-

RIANA

2.337,-

160x200 cm

dimensiune 120x200 cm dimensiune 140x200 cm
material textil COLET mentol 83

nou

pat modern tip BOXSPRING de lux cu tăblie înaltă matlasată și spațiu de depozitare practice. Pat dublu tip BOXSPRING
cu un strat de arcuri bonel, ceea ce creează un somn confortabil. Baza din lemn este tapiţată cu material. Patul nu are
o căptuşeală suplimentară ascunsă. Modelul de culori: material Colete 04 gri deschis, dimensiuni 160x200 şi 180x200
saumaterial Colet 83 mentol dimensiuni 120x200 şi 140x200 - toate modelele sunt în stoc pregătite pentru livrare.
Dimensiuni (lxAxh): 120x200x85, 160x200x85, 180x200x85 cm, suprafață de dormit după dimensiunea patului.
Înălțimea suprafeței de dormit 41 cm. Posibilitatea de a cumpăra şi în alte modele de culori a materialului Colet.
Timpul de livrare este de 8-10 săptămâni.

Mostre material textil COLET
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material textil COLET mentol 83
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2.869,- 3.045,160x200cm

180x200cm

Komfort

2.972,- 3.163,160x200cm

180x200cm

Megakomfort

3.266,- 3.442,înălțime până la 57 de cm

160x200cm

NOVARA

180x200cm

Megakomfort VISCO

piele ecologică albă/Inari 91 gri

modelul ilustrat este în stoc pregătit pentru livrare

piele ecologică albă/Inari 100 negru

Tipul KOMFORT: pat dublu confortabil tipul BOXSPRING cu un strat de arcuri bonel, care creează un somn confortabil. Structura inferioară din lemn este tapiţată cu material. Patul inclusiv cu căptușeala suplimentară pentru acoperire (este din spumă
poliuretanică moale, cu înălțimea de aproximativ 4 cm, husă cu fermoar, care se poate spăla la 60°C), dimensiuni (lxAxh): 180x208x105 cm, suprafață de dormit: 160x200cm sau 200x208x105 cm, suprafață de dormit: 180x200 cm, înălțimea de dormit
până la 57 de cm.
Tipul MEGAKOMFORT: pat dublu megaconfortabil tip BOXSPRING cu un strat de arcuri, care creează un somn confortabil. Structura inferioară din lemn este tapiţată cu material tip husă. Mijlocul saltelei este compus din arcuri în pocket-uri, acoperite
cu un strat anti-strivire. Avantajul acestor saltele este flexibilitatea crescută și ventilația mai bună. Patul inclusiv cu căptușeala suplimentară pentru acoperire (este din spumă poliuretanică moale, cu înălțimea de aproximativ 4 cm, husă detaşabilă cu
fermoar, care se poate spăla la 60°C), dimensiuni (lxAxh): 180x208x105 cm, suprafață de dormit: 160x200cm sau 200x208x105 cm, suprafață de dormit: 180x200 cm, înălțimea de dormit până la 57 de cm.
Tipul MEGAKOMFORT VISCO: pat dublu megaconfortabil tip BOXSPRING cu un strat de arcuri bonel, care creează un somn confortabil. Structura inferioară din lemn este tapiţată cu material tip husă. Mijlocul saltelei este compus din arcuri în pocket-uri,
acoperite cu un strat anti-strivire. Avantajul acestor saltele este flexibilitatea crescută și ventilația mai bună. Patul inclusiv cu căptușeala suplimentară pentru acoperire este din spumă de memorie, cu înălțimea de aproximativ 4 cm, husă detaşabilă
cu fermoar, care se poate spăla la 60°C, dimensiuni (lxAxh): 180x208x105 cm, suprafață de dormit: 160x200cm sau 200x208x105 cm, suprafață de dormit: 180x200 cm, înălțimea de dormit până la 57 de cm.

MOBILIER DORMITOR/PATURI
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1.469,-

2.555,-

160x200 cm

160x200 cm

MAJESTIK

AKANA

pat modern cu tăblie înaltă matlasată și somieră lamelară, model: material gri deschis + picioare din lemn în
culoarea wenge, dimensiuni (lxAxh): 173x217,5x114 cm, suprafață de dormit: 160x200cm sau 193x217,5x117 cm,
suprafață de dormit: 180x200 cm la prețul de 1.616,-, înălțimea până la somieră: 23,3 cm. Posibilitatea de a
cumpăra o saltea cu dimensiunea 160x200 sau 180x200, pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.
Model disponibil doar în limita stocului.

pat modern de lux cu tăblie înaltă matlasată și spațiu de depozitare practic – 4 sertare, o parte a patului
este și somiera lamelară, model: material crem, dimensiuni (lxAxh): 174x219,5x126,7 cm, suprafață de
dormit: 160x200 cm sau 194x219,5x126,7 cm, suprafață de dormit: 180x200 cm, la prețul de 2.857,-,
înălțimea suprafeței de dormit: 28,8 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea 160x200
sau 180x200, pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

1.399,-

1.986,160x200 cm

160x200 cm

GIOVANA

TERKA

pat modern cu tăblie înaltă matlasată și somieră lamelară, model: material gri + picioare din lemn în culoarea
stejar, dimensiuni (lxAxh): 174x215,5x117 cm, suprafață de dormit: 160x200 cm sau 194x215,5x117 cm,
suprafață de dormit: 180x200 cm la prețul de 2.099,-, înălțimea până la somieră: 25,3 cm. Posibilitatea de a
cumpăra o saltea cu dimensiunea 160x200 sau 180x200, pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

pat modern cu tăblie înaltă matlasată și somieră lamelară și cu raft încorporat în față, model: material
gri + DTD laminat de culoare gri, dimensiuni (lxAxh): 169x239x112,5 cm, suprafață de dormit: 160x200 cm
sau 189x239x112,5 cm, suprafață de dormit: 180x200 cm la prețul de 1.544,-, înălțimea până la somieră:
20,8 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea 160x200 sau 180x200, pe baza ofertei noastre
de la pagina 192 și 193. Model disponibil doar în limita stocului.

1.716,160x200 cm

1.853,160x200 cm

OLINA NEW
pat modern de lux cu tăblie înaltă matlasată și spațiu de depozitare practic – 2 sertare, o parte a patului este și
somiera lamelară, model: material gri, dimensiuni (lxAxh): 166x212x120 cm, suprafață de dormit: 160x200 cm
sau 186x212x120 cm, suprafață de dormit: 180x200 cm, la prețul de 1.865,-, înălțimea suprafeței de dormit:
27,5 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea 160x200 sau 180x200, pe baza ofertei noastre
de la pagina 192 și 193.
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KOLIA
pat modern cu tăblie înaltă matlasată și somieră lamelară, model: material gri + picioare din metal - negru,
dimensiuni (lxAxh): 177x219,5x114 cm, suprafață de dormit: 160x200 cm sau 197x219,5x114 cm, suprafață
de dormit: 180x200 cm la prețul de 1.998,-, înălțimea până la somieră: 25,3 cm. Posibilitatea de a cumpăra
o saltea cu dimensiunea 160x200 sau 180x200, pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193. Model
disponibil doar în limita stocului.

MOBILIER DORMITOR/PATURI

2.759,-

1.719,-

160x200 cm

înălțimea tăbliei este de până la 167 de cm

160x200 cm

ALESIA

pat de lux cu tăblie înaltă matlasată și somieră lamelară, model: material gri + picioare
din lemn în culoarea neagră, dimensiuni (lxAxh): 214x220x167 cm, suprafață de dormit:
160x200 cm sau 234x220x167 cm, suprafață de dormit: 180x200 cm la prețul de 2.922,-,
înălțimea până la somieră: 28,8 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea
160x200 sau 180x200, pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

1.327,160x200 cm

KAROLA
NEW

pat cu tăblie matlasată și somieră lamelară, model: material gri + picioare din lemn
în culoarea nuc închis, dimensiuni (lxAxh): 165,5x217x100 cm, suprafață de dormit:
160x200 cm sau 185,5x217x100 cm, suprafață de dormit: 180x200 cm la prețul
de 1.379,-, înălțimea până la somieră: 21 cm. Posibilitatea de a cumpăra
o saltea cu dimensiunea 160x200 sau 180x200, pe baza ofertei noastre
de la pagina 192 și 193.

1.699,160x200 cm

EVENT

pat cu tăblie înaltă matlasată și somieră lamelară, model: material gri, dimensiuni (lxAxh):
178,5x210,5x129 cm, suprafață de dormit: 160x200 cm sau 198,5x210,5x129 cm, suprafață
de dormit: 180x200 cm la prețul de 1.969,-, înălțimea până la somieră: 19,8 cm. Posibilitatea
de a cumpăra o saltea cu dimensiunea 160x200 sau 180x200, pe baza ofertei noastre de la
pagina 192 și 193. Model disponibil doar în limita stocului.

1.199,160x200 cm

pat cu tăblie matlasată și somieră lamelară, model: material nisipiu + picioare din lemn în

nuc închis, dimensiuni (lxAxh): 165,5x217x100 cm, suprafață de dormit: 160x200 cm
ELENA culoarea
sau 185,5x217x100 cm, suprafață de dormit: 180x200 cm la prețul de 1.343,-, înălțimea până
21 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea 160x200 sau 180x200,
NEW pela somieră:
baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

1.537,- 1.793,160x200 cm

180x200 cm

pat modern cu spațiu de depozitare și somieră lamelară, model: material gri, dimensiuni
173,5x223,5x106 cm, suprafață de dormit: 163x200 cm sau 193,5x223,5x106 cm, PEGASUS pat modern cu tăblie înaltă matlasată și somieră lamelară, model: material gri-maro
GULIA 2 (lxAxh):
la prețul de 1.827,-, suprafață de dormit: 183x200 cm, înălțimea până la somieră: 32,5 cm. + picioare din lemn în culoarea natural, dimensiuni (lxAxh): 174x217x121,5 cm, suprafață de dormit: 160x200cm
sau 194x217x121,5 cm, suprafață de dormit: 180x200 cm, înălțimea până la somieră: 27,5 cm. Posibilitatea de a
Posibilitatea de a cumpăra noptiera GILES cu dimensiuni (lxAxh): 46x37,5x37 cm la prețul
cumpăra o saltea cu dimensiunea 160x200 sau 180x200, pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.
de 279,- de la pagina 202. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea 163x200
NEW sau
183x200, pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

MOBILIER DORMITOR/PATURI
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779,-

764,-

160x200 cm

NADIRA

160x200 cm

pat cu somieră lamelară, model: piele ecologică neagră, (lxAxh): 168x210x78cm,
suprafață de dormit: 160x200 cm sau 188x210x78 cm, suprafață de dormit: 180x200 cm
la prețul de 849,-, înălțimea până la somieră: 20 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea
cu dimensiunea 160x200 sau 180x200, pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

pat cu somieră lamelară, model: piele ecologică albă, (lxAxh): 167x209x77,5 cm, suprafață

160x200 cm sau 187x209x77,5 cm, suprafață de dormit: 180x200 cm la prețul
DANETA dede dormit:
849,-, înălțimea până la somieră: 20 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu
dimensiunea 160x200 sau 180x200, pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

1.145,-

1.034,-

MIKEL

negru

pat cu somieră lamelară, model: piele ecologică albă sau neagră, dimensiunile externe (lxAxh): 168,8x215 x87,5 cm,
suprafață de dormit: 160x200 cm, picioare – negre. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea 160x200
pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

alb

1.359,-

888,-

prețul patului
fără saltea

160x200 cm

415,-

prețul noptierei

CARISA
pat cu plăci pentru somieră, dimensiuni externe (lxAxh): 165x216x91 cm sau 185x216x91 cm, suprafață de dormit:
160x200 sau 180x200, model: piele ecologică neagră. Dimensiunea 180x200 cm la preul de 979,-. Posibilitatea de a
cumpăra o saltea cu dimensiunea 160x200 cm/180x200 cm pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

FANTASY
NEW

pat cu somieră lamelară, model: piele ecologică albă, dimensiunile externe a patului:
(lxAxh): 165x215x106 cm, suprafața de dormit 160x200 cm, noptiera: 48x43x48 cm.
Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea 160x200 pe baza ofertei noastre
de la pagina 192 și 193.

1.668,-

1.679,-

160x200 cm

JADA NEW
pat cu spațiu de depozitare și somieră înclinabilă lamelară, inclusiv iluminare cu RGB LED-uri (în tăblia patului),
model: piele ecologică albă, (lxAxh): 169x208x82 cm, suprafață de dormit: 163x200 cm sau 189x208x82 cm,
suprafață de dormit: 183x200 cm la prețul de 1.749,-, înălțimea până la somieră: 31 cm. Posibilitatea de a
cumpăra o saltea cu dimensiunea 163x200 sau 183x200, pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.
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160x200 cm

DORLEN 2 NEW
pat modern cu tăblie matlasată, cu spațiu de depozitare și somieră înclinabilă lamelară, model: piele ecologică albă,
(lxAxh): 175x223x100 cm, suprafață de dormit: 163x200 cm sau 195x223x100 cm, suprafață de dormit: 183x200 cm la
prețul de 1.789,-, înălțimea până la somieră: 33 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea 163x200 sau
183x200, pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

MOBILIER DORMITOR/PATURI

2.268,160x200 cm

1.599,160x200 cm

pat modern cu spațiu de depozitare și somieră înclinabilă lamelară, inclusive iluminare cu

LED-uri (în tăblia patului), model: piele ecologică albă + neagră, (lxAxh): 182x226x
MANILA RGB
83,5 cm, suprafață de dormit: 163x200 cm sau 202x226x83,5 cm, suprafață de dormit: 183x
FILIDA
200 cm la prețul de 2.339,-, înălțimea până la somieră: 31 cm. Posibilitatea de a cumpăra o
NEW saltea
cu dimensiunea 163x200 sau 183x200, pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

pat modern cu somieră lamelară și RGB LED-uri de iluminat (în tăblia patului), model:
piele ecologică albă, (lxAxh): 182x224x68 cm, suprafață de dormit: 160x200 cm sau
202x224x68 cm, suprafață de dormit: 180x200 cm la prețul de 1.689,-, înălțimea până
la somieră: 13,5 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea 160x200 sau
180x200 pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

2.053,-

1.689,-

160x200 cm

160x200 cm

pat modern cu spațiu de depozitare practic – 4 sertare, o parte a patului este și
CLARETA somiera
lamelară și RGB LED-uri de iluminat (în tăblia patului), model: piele

ecologică albă, (lxAxh): 168x214x85,5 cm, suprafață de dormit: 160x200 cm sau 188x214x85,5 cm, suprafață
de dormit: 180x200 cm, la prețul de 1.799,-, înălțimea suprafeței de dormit: 33,5 cm. Posibilitatea de
a cumpăra o saltea cu dimensiunea 160x200 sau 180x200, pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

BIRGET NEW

pat modern cu spațiu de depozitare și somieră înclinabilă lamelară, inclusiv
iluminare cu LED-uri (în jurul patului - umbrire albă) model: piele ecologică albă, (lxAxh): 171x213x90,5 cm,
suprafață de dormit: 163x200 cm sau 191x213x90,5 cm, suprafață de dormit: 183x200 cm la prețul de 2.169,-,
înălțimea până la suportul pentru saltea: 32 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea 163x200
sau 183x200, pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

1.469,-

1.723,-

160x200 cm

160x200 cm

pat modern cu somieră lamelară și RGB LED-uri de iluminat (sub cadrul
patului), model: piele ecologică albă, (lxAxh): 170x236x68 cm, suprafață
de dormit: 160x200 cm sau 170x236x68 cm, suprafață de dormit: 160x200 cm sau 190x236x68 cm,
suprafaţă de dormit 180x200 cm la prețul de 1.889,-, înălțimea până la somieră: 24,5 cm. Posibilitatea
de a cumpăra o saltea cu dimensiunea 160x200 sau 180x200 pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

PASCALE

pat modern cu somieră lamelară și RGB LED-uri de iluminat (în tăblia patului), model:

DULCEA piele ecologică gri, (lxAxh): 169x217x74 cm, suprafață de dormit: 160x200 cm sau

189x217x74 cm, suprafață de dormit: 180x200 cm la prețul de 1.585,-, înălțimea până la somieră: 21,5 cm.
Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea 160x200 sau 180x200 pe baza ofertei noastre de la pagina
192 și 193.

1.578,-

1.897,-

160x200 cm

160x200 cm

LUXOR

pat modern cu somieră lamelară, model: piele ecologică albă + neagră, dimensiuni (lxAxh):
168x240,5x86 cm, suprafață de dormit: 160x200 cm sau 188x240,5x86 cm, suprafață
de dormit: 180x200 cm la prețul de 1.715,-, înălțimea până la somieră: 30,5 cm.
Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea de 160x200 sau 180x200 pe baza
ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

MOBILIER DORMITOR/PATURI

pat cu tăblie înaltă și somieră lamelară, model: piele ecologică bej, dimensiuni (lxAxh):
178x222x108,5 cm, suprafață de dormit: 160x200 cm sau 198x222x108,5 cm, suprafață
de dormit: 180x200 cm la prețul de 2.146,-, înălțimea până la somieră: 18,6 cm. Posibilitatea de a cumpăra
o saltea cu dimensiunea 160x200 sau 180x200 cm pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193. Model
disponibil doar în limita stocului.

SUITE

7

1.728,-

1.656,JAVA 1 pat 160:
165x211x120 cm

JAVA 6
comodă 6Z
cu oglindă:
comodă:

1.869,JAVA 2 pat 180:
185x211x120 cm

1.149,-

476,JAVA 4
noptieră 3Z:

120x45x78,5 cm,
oglindă:
79x2x108 cm

45x40x59,5 cm

399,JAVA 3
noptieră 2Z:

45x43x49,5 cm

JAVA 5
comodă 4Z:

lemn masiv/MDF

90x45x95,5 cm

JAVA

noutăţi

ansamblu de dormitor în stil clasic, material: lemn masiv + MDF, modelul de culori: alb. Patul este livrat cu somieră lamelară. Înălţimea până la somieră 24,5 cm. Recomandăm să cumpăraţi pentru pat
salteaua cu dimensiunean 160x200 cm sau 180x200 cm de la pagina 192 şi 193. În stoc din data de 20.10.2019. Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

1.999,160x200 cm

2.376,180x200 cm

2.799,160x200 cm

pat cu spațiu de depozitare practic – 4 sertare, o parte a patului este și somiera
spațiu de depozitare și somieră înclinabilă lamelară, material: lemn masiv +
MACRO lamelară,
material: lemn masiv + MDF, modelul de culori: alb, dimensiuni (lxAxh):
MOET MDF +patpielecuecologică,
modelul de culori: alb + negru, dimensiuni (lxAxh): 166,9x208,6x103,6 cm,
169,9x208,3x103,6 cm, suprafață de dormit: 160x200 cm sau 189,9x208,3x103,6 cm, suprafață de dormit:

suprafață de dormit 160x200 cm. Înălțimea până la somieră 25,7 cm. Recomandăm să cumpăraţi
pentru pat o saltea cu dimensiunea 160x200 cm de la pagina 192 și 193. În stoc din 20.10.2019.

180x200 cm. Înălțimea până la somieră 25,7 cm. Recomandăm să cumpăraţi pentru pat o saltea cu dimensiunea
160x200 cm sau 180x200 cm de la pagina 192 și 193. În stoc din data de 20.10.2019.

1.079,- 1.139,(160x200)

nou

PROVO

(180x200)

LUCAS NEW

1.056,(160x200)

1.210,(180x200)

pat cu somieră rolată, material: lemn masiv de pin, modelul de culori: stejar, dimensiuni (lxAxh): 170x213x82 cm pat cu somieră lamelară, culoare: albă, model: lemn de pin + MDF, dimensiuni (lxAxh): 170x210x94 cm, suprafață
sau 190x213x82 cm. Suprafaţă de dormit 160x200 cm sau 180x200 cm. Posibilitatea de a cumpăra saltea cu arcuri de dormit: 160x200 cm sau (lxAxh): 190x210x94 cm, suprafață de dormit: 180x200 cm. Posibilitatea de a cumpăra
de dimensiunea 160x200 cm sau 180x200 pe baza ofertei noastre de la pagina 192 şi 193.
o saltea cu arcuri de dimensiunea 160x200 sau 180x200 pe baza ofertei noastre de la paginile 192 și 193.

1.368,160x200 cm

1.636,180x200 cm

BEROTO

alb

natural

FOSIL

de la 148,natural

8

noptieră din lemn masiv de pin,
modelul de culori: alb sau
natural, dimensiuni (lxAxh):
38x32x47 cm. Modelul alb este
la prețul de 163,-.

pat cu port USB, material: lemn
masiv + MDF, modelul de culori:
nuc. Patul este livrat cu somieră
lamelară. Dimensiuni (lxAxh), pat:
171x216,3x88,8 cm, suprafaţă de
dormit: 160x200 cm sau
193,5x216,3x88,8 cm, suprafaţă de
dormit: 183x200 cm, noptieră:
45x40x51,6 cm, lemn masiv + MDF.
Înălţimea până la somieră 31,5 cm.
Recomandăm să cumpăraţi pentru
p at s a l te l e c u d i m e n s i u n e a
160x200 cm sau 183x200 cm de la
pagina 192 şi 193. În stoc din
15.10.2019.

387,noptieră

nou
MOBILIER DORMITOR/PATURI

nou

nou

1.649,- 1.739,160x200 cm

180x200 cm

1.584,- 1.799,160x200 cm

180x200 cm

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):
SATURN 1 pat 160: 165,3x208x101,6 cm
SATURN 2 pat 180: 187,8x208x101,6 cm
SATURN 3 noptieră: 40x45x50 cm
SATURN 4 comodă 3Z: 90x45x75 cm
SATURN 5 oglindă: 72x6,8x110 cm

387,noptieră

ADORE

pat cu tăbile înaltă matlasată, material: lemn masiv + MDF + material textil, modelul de culori: pat: gri – vintage +
material gri deschis, noptieră cu sertar: gri – vintage+negru (interiorul raftului). Patul este livrat cu somieră lamelară.
Dimensiuni (lxAxh) pat: 165,3x210,8x120 cm, suprafaţă de dormit: 160x200 cm sau 187,8x210,8x120 cm, suprafaţă de
dormit: 183x200 cm, noptieră: 47x40x62,1 cm. Înălţimea până la somieră 31,5cm. Recomandăm să cumpăraţi saltele
pentru pat cu dimensiunile 160x200 cm sau 183x200 cm de la pagina 192 şi 193. În stoc din 15.10.2019.

SATURN

ansamblu pentru dormitor în stil rustic, material: lemn masiv + MDF, modelul de culori:
stejar închis. Patul este livrat cu somieră lamelară. Înălţimea până la somieră 25,7 cm.
Recomandăm să cumpăraţi saltea pentru pat cu dimensiunea 160x200 cm sau
180x200 cm de la pagina 192 şi 193. În stoc din 20.10.2019.

1.398,-

1.443,-

1.649,-

1.739,-

160x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

180x200 cm

NOLAS

387,-

417,-

noptieră

BETRA noptieră

nou

pat cu tăbile matlasată, material: lemn masiv + MDF + material textil, modelul de culori: nuc +
verde închis. Patul este livrat cu somieră lamelară. Dimensiuni (lxAxh): 165,3x207x100 cm,
suprafaţă de dormit: 160x200 cm sau 188x207x100 cm, suprafaţă de dormit: 183x200 cm.
Înălţimea până la somieră 31,5 cm. Recomandăm să cumpăraţi saltete pentru pat cu
dimensiunile 160x200 cm sau 183x200 cm de la pagina 192 şi 193. Posibilitatea de a cumpăra
noptiera BETRA în modelul de culori nuc la preţul de 417,-. În stoc din 15.10.2019.

2.216,-

nou

160x200 cm

KABOTO

nou
pat cu somieră lamelară, material: lemn masiv, modelul de culori: stejar. Dimensiuni
(lxAxh), pat: 168x207,6x89 cm, suprafaţă de dormit: 160x200 cm sau 190,6x207,6x89 cm,
suprafaţă de dormit: 183x200 cm, noptieră: 45x40x51,6 cm, lemn masiv + MDF.
Înălţimea până la somieră 31,5 cm. Recomandăm să cumpăraţi saltele pentru pat cu
dimensiunile 160x200 cm sau 183x200 cm de la pagina 192 şi 193. În stoc din 15.10.2019.

2.216,-

nou

160x200 cm

2.647,-

2.647,-

180x200 cm

BETRA

417,noptieră

pat cu tăbile înaltă matlasată şi 6 sertare, material: lemn masiv + MDF + material textil, modelul de culori: pat: nuc +
material bej, noptieră cu sertar: nuc. Patul este livrat cu somieră lamelară. Dimensiuni (lxAxh) pat: 166x210x119,3 cm,
suprafaţă de dormit: 160x200 cm sau 188,6x210x119,3 cm, suprafaţă de dormit: 183x200 cm, noptieră: 50,4x40x50
cm. Înălţimea până la somieră 31,5 cm. Recomandăm să cumpăraţi saltele pentru pat cu dimensiunile 160x200 cm sau
183x200 cm de la pagina 192 şi 193. În stoc din 15.10.2019.

MOBILIER DORMITOR/PATURI

1.584,1.799,439,1.095,476,-

180x200 cm

IRISUN

417,noptieră

pat cu tăbile înaltă matlasată şi 6 sertare, material: lemn masiv + MDF + material textil, modelul de culori: pat: stejar +
material mentol, noptieră cu sertar: stejar. Patul este livrat cu somieră lamelară. Dimensiuni (lxAxh) pat:
166x210x119,3 cm, suprafaţă de dormit: 160x200 cm sau 188,6x210x119,3 cm, suprafaţă de dormit: 183x200 cm,
noptieră: 50,4x40x50 cm. Înălţimea până la somieră 31,5 cm. Recomandăm să cumpăraţi saltele pentru pat cu
dimensiunile 160x200 cm sau 183x200 cm de la pagina 192 şi 193. În stoc din 15.10.2019.
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729,- 899,-

938,-

(140x200)

(180x200)

BRITA

BEHEMOTH

pat cu somieră lamelară, material: metal (alb), (lxAxh): 180x209x93 cm,
suprafață de dormit (180x200 cm), înălțimea până la suportul pentru saltea: 34 cm.
Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu arcuri bonel de dimensiunea
180x200 cm pe baza ofertei noastre de la paginile 192 și 193.

pat cu somieră lamelară, material: metal (alb), înălțimea cadrului: 30,4 cm,
dimensiunea externă (lxAxh): 146,3x208x130 cm; suprafață de dormit:
140x200 cm sau 166,3x 208x130 cm, suprafață de dormit: 160x200 cm.
Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu arcuri bonel de dimensiunea 140x200
sau 160x200 pe baza ofertei noastre de la paginile 192 și 193.

299,-

514,(90x200)

(160x200)

BURZUM

323,-

pat din metal cu somieră lamelară, dimensiunea externă
(lxAxh): 104,8x208x101,5 cm; suprafață de dormit
90x200 cm, material metal (alb), înălțimea cadrului: 29 cm.
Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu arcuri bonel de
dimensiunea 90x200 pe baza ofertei noastre de la
paginile 192 și 193.

279,-

354,-

GILES
BOLTON

noptieră, model: piele ecologică
albă sau neagră, dimensiuni:
(lxAxh): 47x37x44 cm.

WILSON

noptieră, model: piele ecologică
albă sau neagră, dimensiuni:
(lxAxh): 50x38x37 cm.

CASTEL

854,-

1.398,-

916,-

160x200 cm

nou

stejar + muştar

NOLAS

noptieră, model: piele ecologică
albă sau neagră, dimensiuni:
(lxAxh): 48x42x53 cm.

noptieră, model: material gri,
dimensiuni: (lxAxh): 46x37,5x37 cm.
Vă recomandăm să o combinați
cu patul GULIA de la pagina 197.
Model disponibil doar în limita stocului.

180x200 cm

gri-vintage + gri

ATALAYA

nuc + crem

pat cu tăblie matlasată, material: lemn masiv + MDF + material textil, modelul de culori: nuc + crem, stejar+muştar
sau gri- vintage+gri. Patul este livrat cu somieră lamelară. Dimensiuni (lxAxh): 165,5x207x100 cm, suprafaţă
de dormit: 160x200 cm, înălţimea până la suportul pentru saltea 31,5 cm. Recomandăm să cumpăraţi pentru pat
saltea de dimensiunea 160x200 cm sau 183x200 cm de la pagina 192 şi 193. Posibilitatea de a cumpăra şi
noptiera BETRA în modelul de culori nuc la preţul de 417,-, IRISUN în modelul de culori stejar la preţul de 417,sau ADORE în modelul de culori gri-vintage+negru la preţul de 387,-. În stoc din data de 30.09.2019.

796,160x200 cm

pat cu somieră, model: material textil gri + picioare negre, dimensiuni (lxAxh): 165x209,5x91 cm,
suprafaţă de dormit: 160x200 cm sau 185x209,5x91, suprafaţă de dormit: 180x200 cm, înălţimea până
la suportul pentru saltea: 26 cm. Recomandăm să cumpăraţi pentru pat saltea de dimensiunea 160x200 cm
sau 180x200 cm de la pagina 192 şi 193.

888,-

160x200 cm

966,-

180x200 cm

843,180x200 cm

ATALAYA
pat cu somieră, dimensiunea exterioară (lxAxh): 165x209,5x91 cm sau 185x209,5x91 cm, suprafaţă de dormit:
160x200 sau 180x200, model: piele ecologică maro închis. Dimensiunea 180x200 cm la preţul de 843,-.
Recomandăm să cumpăraţi pentru pat saltea de dimensiunea 160x200 cm sau 183x200 cm de la pagina 192 şi 193.
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CARISA

pat cu somieră, (lxAxh): 165x216x91 cm sau 185x216x91 cm, suprafaţă de dormit: 160x200
sau 180x200, model: piele ecologică albă. Dimensiunea 180x200 cm albă la preţul de 966,-.
Recomandăm să cumpăraţi pentru pat saltea de dimensiunea 160x200 cm sau 183x200 cm
de la pagina 192 şi 193.

MOBILIER DORMITOR/NOPTIERE/PATURI

489,- 759,-

(90x200)

(140x200)

839,-

(160x200)

NIEVES NEW

915,-

822,-

(180x200 cm)

(160x200 cm)

799,(140x200 cm)

DOLORES

pat din metal cu somieră lamelară, material: metal (alb), dimensiunile exterioare (lxAxh): 98,6x208x116,3 cm, suprafață
de dormit: 90x200 cm, 148,6x208x116,3 cm, suprafață de dormit: 140x200 cm sau 168,6x208x116,3cm, suprafață de
dormit: 160x200 cm, înălțimea până la somieră: 35 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu arcuri bonel de
dimensiunea 90x200 cm, 140x200 cm sau 160x200 cm pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

297,-

pat din metal cu somieră lamelară, dimensiunea exterioară (lxAxh): 142,6x210,6x96 cm, suprafață de dormit: 140x200 cm,
162,8x210,6x96 cm, suprafață de dormit: 160x200 cm; sau 182,6x210,6x96 cm, suprafață de dormit: 180x200 cm; material:
metal (negru) + lemn cireș. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu arcuri bonel de dimensiunea 140x200 cm, 160x200 cm sau
180x200 cm pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

788,-

639,-

140x200 cm

90x200 cm

CELESTA NEW

noptieră în stilul rustic, model:
metal+lemn: stejar închis,
noptieră (lxAxh): 46x38x51 cm.

MAGENTA pat

pat din metal cu somieră lamelară. Dimensiunea exterioară (lxAxh): 92x211x86 cm, suprafață de dormit 90x200 cm sau 141x211x96 cm, suprafață de dormit 140x200 cm.
Material metal+lemn (stejar închis). Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu arcuri bonel de dimensiunea 90x200 cm; sau 140x200 cm pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

767,-

776,-

140x200 cm

(140x200)

PAULA

885,-

(160x200)

pat din metal cu somieră lamelară, dimensiunea exterioară (lxAxh): 147x211,6x89 cm, suprafață de dormit: 140x200 cm,
sau 167,5x211,5x89 cm, 160x200 cm, material: metal (negru) + lemn (nuc). Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu arcuri
bonel de dimensiunea 140x200 cm și 160x200 cm pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

579,-

(90x200 cm)

867,-

160x200 cm

919,-

MIRELA

180x200 cm

pat din metal cu somieră lamelară, dimensiunea exterioară (lxAxh): 143,5x212x108 cm, suprafață de dormit: 140x200 cm,
163,5x212x108 cm, suprafață de dormit: 160x200 cm; 183,5x212x108 cm, suprafață de dormit: 180x200 cm, material: metal (argintiu)
+ lemn (anin natural). Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu arcuri bonel de dimensiunea 140x200 cm și 160x200 cm şi 180x200 cm
pe baza ofertei noastre de la paginia 192 și 193.

799,-

849,-

(160x200 cm)

(160x200 cm)

485,-

899,-

(180x200 cm)

(90x200 cm)

pat din metal cu somieră lamelară. Dimensiunea exterioară (lxAxh): 98x208x100 cm,
pat din metal cu somieră lamelară. Dimensiunea exterioară (lxAxh): 96,5x208x98 cm,
suprafață de dormit 90x200 cm, 167x208x100 cm, suprafață de dormit 160x200 cm sau
suprafață de dormit 90x200 cm; sau 165,5x208x98 cm, suprafață de dormit 160x200 cm.
(lxAxh): 187x208x100 cm, suprafață de dormit 180x200 cm. Material: metal. Posibilitatea de a cumpăra o saltea
Material metal + lemn (cireș). Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu arcuri bonel de dimensiunea 160x200 cm pe
cu arcuri bonel de dimensiunea 160x200 cm sau 180x200 cm pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.
baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.
Dimensiunea 90x200 cm completarea stocurilor 30.08.2019.

MORENA

MOBILIER DORMITOR/PATURI

DORADO
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stejar wotan/alb

Preţ

2.199,-

preț redus pentru set
(dulap + pat 160x200 + 2x noptiere)

atractiv

toate componentele pot fi cumpărate și individual

dulap:

1.460,-

rafturi 3 buc:

228,519,568,536,325,-

comodă:
pat 180x200:
pat 160x200:
noptieră 2buc:

GABRIELA
set dormitor, model: stejar sonoma/alb sau stejar wotan/alb,
material: Pal melaminat, patul este furnizat fără suportul pentru
saltea și fără saltea. Pentru pat recomandăm să cumpărați
somieră Monna cu cadrul solid și salteaua de dimensiunea
180x200 cm din oferta noastră de la pagina 192 și 193,
dimensiuni (lxAxh), dulap: 201,6x62x200 cm, comodă:
120x38x80 cm, pat (180x200): 183,6x203,2x90 cm, pat
(160x200): 163,6x203,2x90 cm, noptieră: 41,8x38x40 cm.
Puteți să cumpărați 3 buc de rafturi pentru dulap în modelul
de culoare alb (lxAxh): 98,4x42x2,2 cm la prețul de 228,-.
Posibilitatea de a cumpăra la un preţ redus setul complet
(dulap + pat 180x200 cm + 2x noptiere) în ambele modele
de culori la preţul de 2.329,-.

doar 536,pat 160x200 cm

stejar sonoma/alb

nou

2.957,-

(dulap, pat 160x200 + 2x noptiere)

Toate componentele pot fi
cumpărate și individual

dulap cu 2-uşi:

1.858,-

comodă:

627,735,364,-

pat 160x200:
noptieră 2buc:

IKOMO
set dormitor modern, model: alb, material:
Pal melaminat. Patul este livrat fără somieră
pentru saltea și fără saltea. Dimensiuni (lxAxh):
dulap 2-uşi cu uşi glisante: 215x62,5x191 cm,
comodă: 110x45x90 cm, pat 160x200: 167x205x90 cm,
noptieră: 45x35x36 cm. Pentru pat recomandăm să
cumpărați somieră într-un cadru solid
Stelar 160x200 cm şi salteaua cu dimensiunea
160x200 cm din oferta noastră
de la paginile 192 şi 193.

nuc/negru

2.846,-

preț redus pentru set
+ pat cu 2 noptiere

12

stejar sonoma/alb

toate componentele pot fi cumpărate și individual

dulap-4 uși cu oglindă:
pat 180x200 cm + 2 noptiere:

1.953,893,-

MARTINA

dormitor, Pal melaminat placat, modelul de culori: stejar sonoma/alb sau nuc/negru, (lxAxh): pat:
188x215x80 cm, suprafață de dormit: 180x200 cm, noptieră: 57x42x39 cm, dulap-4 uși cu oglindă:
228x60x213 cm. Pentru pat recomandăm să cumpărați somieră și saltea cu dimensiunea
180x200 cm din oferta noastră de la pagina 192 şi 193 .

MOBILIER DORMITOR

3.430,prețul setului
(dulap, pat, 2 noptiere)
toate componentele pot fi cumpărate și individual
Mediolan New dulap:
Mediolan New pat 160x200 cm:
Mediolan New noptieră/1 buc:
Mediolan New comodă:
Mediolan New somiera:

2.353,739,169,606,319,-

Dormitor Pal melaminat, modelul de culori: stejar sonoma + alb.
Pat 160x200 este livrat fără somieră și fără saltea.
Pentru pat recomandăm să cumpărați somieră Mediolan
la prețul de 319,- sau somieră într-un cadru solid și
saltea din oferta noastră de la pagina 192 și 193. Dimensiuni:
pat (lxAxh): 169x207x90 cm, noptieră (lxAxh): 42x36x41 cm,
dulap cu 5 uși și oglindă (lxAxh): 231x57x210 cm. Posibilitatea de a
cumpăra comodă (lxAxh): 90x43x90 cm, la prețul de 606,-.

MEDIOLAN NEW

1

2.593,prețul setului
(dulap TIPUL 1 + pat TIPUL 3 + 2x noptiere TIPUL 5)

Toate componentele pot fi
cumpărate și individual.
4

6

1. dulap cu 3-uși și oglindă: 1.569,2. dulap cu uși glisante: 2.433,3. pat 160x200: 648,4. tăblie cu rafturi: 849,5. noptieră cu sertar: 188,6. comodă cu 4-sertare: 562,7. comodă cu 5-sertare: 475,-

3

2

7

5

GRAPHIC

dormitor modern, model: stejar arizona/gri, Pal melaminat placat. Pat 160x200 dimensiuni (lxAxh): 164,5x203,5x71,8 cm, suprafață de dormit: 160x200 cm. Patul este somieră somieră
și fără saltea. Dulap cu 3-uși și oglindă (lxAxh): 138,9x54,8x192,7 cm, dulap cu ușă glisantă (lxAxh): 170x60x203 cm, noptieră cu sertar (lxAxh): 40x35,9x30,3 cm, comodă cu 5-sertare
(lxAxh): 42,5x41,6x100 cm, comodă cu 4-sertare (lxAxh): 86,6x41,9x80,8 cm. Pentru pat recomandăm să cumpărați suportul pentru saltea din metal 7866 cu dimensiunea 160x200 cm și
saltea de dimensiunea: 160x200 cm din oferta noastră de la pagina 192 și 193. Pentru pat puteți să cumpărați tăblie cu rafturi, dimensiunea (lxAxh): 194x30x96cm la prețul de 850,- .

nou

4.757,(dulap 2D + pat 160x200 + 2x noptiere)
Toate componentele pot fi
cumpărate și individual.

dulap 2D: 2.746,comodă: 968,pat 160x200 1.154,sertar cu spaţiu de depozitare: 638,noptiere 2 buc: 857,-

SIMPLA
ansamblu dormitor, model alb/stejar sălbatic,
material: Pal melaminat, patul este livrat fără un suport
de saltea și saltea. Vă recomanăm să cumpăraţi
pentru pat o somieră într-un cadru fix Stelar 160x200 cm
și o saltea cu o dimensiune de 160x200 cm de la oferta
noastră de la pag. 192 și 193. Dimensiuni (lxAxh): dulap
cu 2 uși 2D: 220x60x210cm, comodă: 104x42x82cm, pat
160x200: 207x208x105, noptieră: 46x42x47. Patul poate
fi achiziționat, cu un sertar, cu spaţiu de depozitare de
dimensiunea (lxAxh): 99x69x24cm la prețul de 638,-.

MOBILIER DORMITOR
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5.283,Prețul setului
(dulap+ pat+ 2x noptiere)

Toate componentele pot fi
cumpărate și individual

dulap cu oglindă: 3.239,comodă: 1.499,pat 180x200
cu spațiu de depozitare +
2buc noptiere: 2.044,-

LUMERA

ansamblu dormitor în stil provensal, material Pal melaminat placat, modelul de culori: pin alb/stejar sonoma truffel. Patul este livrat cu spațiu de depozitare (2 sertare)
și cu două noptiere, dimensiunile exterioare (lxAxh): 186x205x91cm, suprafață de dormit: 180x200 cm, patul este livrat fără somieră și fără saltea, noptieră (lxAxh):
60x42x49 cm. Dulap cu 5 uși (3 uși cu oglindă), (lxAxh): 241x62x212 cm, comodă (lxAxh): 150x42x90cm. Pentru pat recomandăm să cumpărați somieră și saltea cu
dimensiunea 180x200 cm din oferta noastră de la pagina 192 și 193.

4.249,Preţul setului

(dulap + pat 160x200 cu spaţiu de depozitare + 2x noptiere)
toate componentele pot fi
cumpărate și individual

dulap 8X6GUE02: 2.288,rafturi pentru dulap 3 buc POTSSZK2:
289,organizator pentru dulap POTSSZK1:
364,comodă 8X6GUE46:

817,-

pat 8X6GUE16 160x200
cu spaţiu de depozitare: 1.337,noptieră 8X6GUE22:
312,-

UTAH

nou

organizator
POTSSZK1

rafturi
POTSSZK2

dormitor modern, material: Pal melaminat, modelul de culori:
stejar auriu grandson/uni gri, dimensiuni: (lxAxh): dulap cu
oglindă 8X6GUE02: 219x67x218 cm, pat 160x200 cm
8X6GUE16 cu spațiu de depozitare (2 x sertar): 167x209x80
cm, noptieră 8X6GUE22: 50x35x39 cm, comodă 8X6GUE46:
90x42x96 cm. Posibilitatea de a cumpăra rafturi pentru dulap
P0TSSZK2 (pachet de 3 buc albe) (lxAxh): 107x47x2 cm, la
preţul de 289,- sau organizator P0TSSZK1 pentru dulapul alb
(lxAxh): 107x48x159 cm la preţul de 364,-. Pentru pat vă
recomandăm să cumpăraţi o somieră și saltea cu o dimensiune
de 160x200 cm de la pagina 192 și 193.

4.857,Prețul setului
(dulap + pat cu spațiu de depozitare
+ 2x noptiere)
Toate componentele pot fi cumpărate și individual.

dulap BX 72: 2.807,728,Pat DA 26

comodă DA 44:
cu spațiu de depozitare

inclusiv sertarele laterale: 1.426,312,noptieră DA 22:

BETINO
14

dormitor modern, material: Pal melaminat, modelul de culori: stejar sonoma închis. Dulap cu oglindă BX 72 (lxAxh): 219x66x218 cm, comodă DA 44 (lxAxh): 90x42x96 cm,
pat DA 26 cu spațiu de depozitare (lxAxh): 165x213x90 cm, noptieră (lxAxh): 50x35x39 cm. Pentru patul Betino DA 26 recomandăm să cumpărați somieră și saltea cu
dimensiunea 160x200 cm de la pagina 192 și 193.

MOBILIER DORMITOR

5.999,Înălțime de până la 237 cm

HG extra lucios

m
Lăţime de până la 270c

Preţul setului
(dulap + pat 160x200 + 2x noptiere)
Toate componentele pot fi
cumpărate şi individual

dulap cu 6-uşi IT-29:
cabinet pentru dulap IT-79:
comodă IT-27:
pat 160x200 T-M31:
2buc noptiere IT-23:

4.104,359,1.090,1.240,655,-

cabinet pentru dulap
(lxAxh) 40x50x52 cm

ITALIA NEW

set ansamblu de dormitor, model alb/alb HG extra lucios, material: Pal melaminat, în preţ nu este inclus suportul pentru saltea şi salteaua. Vă recomăndăm să cumpăraţi somieră cu
un cadru solid Stelar 160x200 cm şi o saltea cu dimensiunea 160x200 cm din oferta noastră de la pagina 192 şi 193. Dimensiuni (lxAxh): dulap: 270x59x237 cm, comoda: 110x46x82,
pat 160x200: 171,5x223x95 cm, noptieră: 47x41x35 cm. Posibilitatea de a cumpăra rafturi pentru dulap (3buc în ambalaj alb), dimensiuni: 88x55x2 cm la preţul de 217,- şi cabinet
pentru dulap în model alb, dimensiuni: 40x50x52 cm la preţul de 359,-.

5.856,-

Preţul setului
(dulap 200 + pat + 2x noptiere)
toate componentele pot fi
cumpărate şi individual

dulap cu oglindă
200 RN-11:

3.357,-

dulap cu oglindă
250 RN-12:
comodă RN-27:

3.699,639,-

pat 160x200 a 2ks
noptiere RN-31/23:

REKATO

2.499,-

dormitor modern, model: nuc/grafit-gri închis, material: Pal melaminat. Pat 160x200 cu 2 noptiere şi iluminare LED (umbrire albă) și tetiere reglabile (piele ecologică). Dimensiuni (lxAxh):
dimensiunile exterioare a patului, 271x236x73/90cm. Patul este livrat fără somieră și fără saltea, dulapul cu oglindă și ușă glisantă (200 RN-11): 200x67x219 cm sau (250 RN-12)
250x67x219 cm. Puteți cumpăra iluminare cu LED-uri pentru dulap la prețul de 225,- . Comodă: 93x42x81 cm. Vă recomandăm să cumpărați somieră cu un cadru solid Stelar 160x200
și o saltea de dimensiunea 160x200cm din oferta noastră de la paginile 192 şi 193.

4.450,-

Preţul setului
(dulap 208 + pat + 2x noptiere)
toate componentele pot fi
cumpărate și individual

dulap 208 S1-11:
dulap 258 S1-12:
comodă S1-27:
pat 160x200 S1-31:
2buc noptiere S1-23:

HG extra lucios
ASIENA
MOBILIER DORMITOR

208 S1-11

2.765,3.295,694,1.074,611,-

258 S1-12

ansamblu de dormitor modern, model: alb/alb HG extra lucios, material: Pal melaminat. Dimensiuni (lxAxh): Pat 160x200 cu iluminare LED /umbrire albă/, dimensiuni exterioare
168x205x101 cm. Patul este furnizat fără suport pentru saltea și fără saltea. Dulap cu 3-uși cu oglindă și iluminare cu LED /umbrire albă/ cu uși glisante (208 S1-11): 208x67x213 cm
sau (258 S1-12) 258x67x213 cm. Noptieră: 47x41x35 cm. Comodă 3-sertare (lxAxh): 93x42x81 cm. Vă recomandăm să cumpărați somieră cu un cadru solid Stelar 160x200 și
o saltea de dimensiunea 160x200 cm din oferta noastră de la paginile 192 şi 193 .
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nou

3.999,-

(dulap 4-uşi + pat 160x200 + 2x noptiere)
toate componentele pot fi cumpărate și individual

MEXIM

set dormitor, model: stejar sonoma, material: Pal
melaminat. Tăblia patului este tapiţată cu material
textil gri închis Inari 96. Patul este livrat fără somieră și
saltea. Dimensiuni (lxAxh): dulap cu 4-uși: 200x59x212cm,
dulap cu 3-uși: 150x59x212cm, dulap cu 2-uși:
100x59x212cm, dulap cu 1-ușă: 50x59x212cm,
dulap de colț cu 1-ușă: 94x94x212cm,
comodă: 110x45x90cm, pat 160x200:
176x204x85cm, pat 180x200: 196x204x85cm,
noptieră: 46x40x42cm. Posibilitatea de a cumpăra
un sertar de pus sub pat cu dimensiunea:
120x67x20cm la prețul de 289,-. Vă recomandăm să
cumpăraţi pentru pat o somieră într-un cadru fix Stelar, cu
o dimensiune de 160x200 cm sau 180x200 cm și o saltea
cu o dimensiune de 160x200 cm sau 180x200 cm
din oferta noastră de la pagina 192 şi 193 .

289,sertar de pus sub pat

579,-

1.423,-

1.367,pat 160x200

pat 180x200

noptieră 2 buc

508,-

comodă

2.053,-

dulap cu 4-uşi

1.514,-

dulap cu 3-uşi

1.076,-

dulpa cu 2-uşi

649,-

dulap cu 1-uşă

1.019,-

dulap de colţ

Tăblia este tapiţată cu material gri închis Inari 96.

nou

3.653,(dulap + pat 160x200 + 2x noptiere)
toate componentele pot fi cumpărate și individual

dulap 3-uşi:

2.368,-

comodă:

508,788,497,-

pat 160x200:
noptieră 2 buc:

RUBLIN
set dormitor, model: alb/negru, material: Pal melaminat.
Patul este livrat fără suport de saltea și saltea.
Dimensiuni (lxAxh): dulap cu 3-uși cu ușă glisantă:
221x77x210cm, comodă: 83x43x85cm, pat 160x200:
180x205x82cm, noptieră: 43x40x36cm.
Recomandăm să cumpăraţi o somieră cu
cadru fix Stelar 160x200 cm și o saltea de dimensiune:
160x200 cm din oferta noastră de la pag. 192 și 193.

albă/neagră

nou

4.199,(dulap 4D + pat 160x200 + 2x noptiere)
toate componentele pot fi cumpărate și individual

dulap cu 4-uşi 4D:

2.139,-

dulap glisant cu 2-uşi 2D:

2.533,-

dulap 2-uşi 2D

comodă 4S2D

pat 160x200 +
noptieră 2buc:
comodă 4S:
comodă 4S2D:

2.060,669,937,-

MANNO
set dormitor modern, model de culoare: stejar riviera
auriu/grafit, material: Pal melaminat, cant ABS, mânere
metalice. Patul 160x200 este livrat fără saltea și somieră.
Posibilitatea de a cumpăra o somieră și o saltea
cu o dimensiune de 160x200 cm de la pagina
192 și 193. Dimensiuni: dulap 4D (lxAxh):
200x63x210 cm, dulap 2D (lxAxH): 203x61x218 cm,
pat (lxAxh): 255x205x90 cm, suprafaţă de dormit
160x200, noptieră (lxAxh): 45x40x18 cm, comodă 4S
(lxAxh): 90x41x93 cm, comodă 4S2D
(lxAxh): 150x41x93 cm.

16

MOBILIER DORMITOR

lățime de
pănâ la 27
0

4.299,-

nou

înalţime de pănâ la 237 cm

preţul setului
(dulap 4D + pat 160x200 cm + 2 noptiere)

cm

toate componentele pot fi
cumpărate şi individual

2.049,dulap 4D

dulap 6D:
dulap 4D:
comodă:
pat 160x200 cm:
noptieră 2 buc:
raft 3 buc:

3.019,2.049,829,1.556,694,217,-

set dormitor, model alb/stejar sălbatic, material: Pal melaminat, patul este livrat fără somieră şi fără saltea. Vă recomandăm să cumpăraţi somieră cu un cadru solid Stelar 160x200 cm şi
saltea cu dimensiunea 160x200 cm din oferta noastră de la paginile 192 şi 193. Dimensiuni (lxAxh): dulap cu 4-uşi 4D: 181x59x237 cm, dulap cu 6-uşi 6D: 270x59x237 cm, comodă:
104x42x82cm, pat 160x200: 169x209x95cm, noptieră: 47x42x40 cm. Posibilitatea de a cumpăra rafturi pentru dulap (3 buc în ambalaj model alb), dimensiuni 88x55x2cm la preţul de 217,.

PIETRO

nou

5.569,preţul setului
(dulap 2D - 200 + pat 160x200cm fără
spaţiu de depozitare + 2 noptiere)
toate componentele pot fi
cumpărate individual.

dulap 2D-200: 3.689,dulap 2D-250: 4.004,comodă: 1.426,pat 160x200 cm: 1.298,pat 180x200 cm: 1.356,pat cu spaţiu de
depozitare 160x200cm: 2.479,pat cu spaţiu de
depozitare 180x200 cm: 2.568,noptieră 2buc:
583,ansamblu dormitor modern, model: stejar Wotan/alb, material: pal melaminat, elemente din MDF cu efect de lemn, cant ABS, mânere din lemn masiv. Paturile au iluminare LED
(umbrire albă), fără somieră şi saltea. Dimensiuni (lxAxh): dulap 2D-200 cu uşi glisante: 200x66,5x218 cm, dulap 2D-250 cu uşi glisante: 250x66,5x218 cm, comodă: 130x45x82 cm, pat
160x200 cm fără spaţiu de depozitare sau cu spaţiu de depozitare: 167x206x102 cm, pat 180x200 cm fără spaţiu de depozitare sau cu spaţiu de depozitare: 187x206x102 cm, noptieră:
46,4x41x35cm. Vă recomandăm să cumpărați somieră cu cadru solid Stelar 160x200cm sau 180x200cm şi saltea cu dimensiunea 160x200cm sau 180x200cm din oferta noastră de la
paginile 192 şi 193.

VODENA

3.449,preţul setului
(dulap + pat + 2 noptiere)
toate componententele se pot cumpăra şi individual

799,comodă:

dulap 82:
pat 180x200:
noptiere 02 (2buc):
comodă 26:
cabinet suspendat 10:
raft 01:

1.957,1.027,465,799,386,143,-

VALERIA
MOBILIER DORMITOR

dormitor, model: stejar nisipiu/alb, material: pal melaminat placat, patul este furnizat fără suport pentru saltea și fără saltea, dimensiuni (lxAxh): 211x190x84, suprafață
de dormit: 180x200 cm, dulap de haine cu uși glisante, dimensiuni (lxAxh): 220x61x210 cm. Posibilitatea de a cumpăra rafturi de culoare gri (lxAxh): 108x42x2,2 cm cu 3
bucăți într-un pachet la prețul de 249,-. Noptieră (lxAxh): 46x41x34 cm, comodă (lxAxh): 130x38x91, raft (lxAxh): 119x20x22 cm, cabinet suspendat: (lxAxh): 40x30x108 cm.
Vă recomandăm să cumpărați o somieră și o saltea de dimensiunea 180x200 cm din oferta noastră de la paginile 192 și 193.
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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,-

1.489,-

Noptieră 25
45x35x51,5

Zrkadlo

177x58x210

Dulap de haine 6D cu raft
133x58x210

Pat 160
fără somieră şi saltea

356,90x12x67

Dulap de haine 8D cu raft

1.148,-

Raft 135

1.085,-

rafturi pentru
dulapul 6D

rafturi pentru
dulapul 8D

287,-

135x21,5x30

150x43,5x45,5

1.244,-

1.625,-

159,-

Dulap de haine
2D cu raft
90x58x204,5

875,-

804,-

603,Vitrină joasă 1D1W

Vitrină înaltă 1D1W

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

Măsuţă de toaletă

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

Comodă 1D3S

90x39,5x75

Comodă 4S

120x43,5x75

90x44,5x97

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.

278,1.586,-

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

1.129,2.609,-

2.069,979,-

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

899,-

1.408,1.408,-

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

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

Etajeră 77813
125,4x41,6x119,9 cm

319,-

2.179,1.029,-

1.029,-

Birou PC 77821
130x61,6x73,9 cm

859,-
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Vitrină cu uși 79862
98,8x36,6x112,5 cm

Comodă 76718
96,2x48,5x139,5 cm

1.029,Cuier 70308
102,6x34,3x40 cm

Comodă RTV 77812
102,6x41,6x50,8 cm

534,-

Comodă 3D3Z 77824
143,7x46,1x91,7 cm

925,-

Comodă 76716
96,2x48,5x86,9 cm

Noptieră 70301
62,6x40x49,3 cm

2.549,-

774,-

Vitrină înaltă 77828
doar la comandă

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

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

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

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

LAVELI
comodă LK150
150x40x86 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,-

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

1.408,140x200

noptieră
50x36x77,5 cm

1.519,- 1.637,180x200

160x200

LYNATET
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.

VALERIA 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.

607,-

Etajeră 92

465,-

386,-

1.186,-

dulap 3D
164x59x209 cm

99x218x79 cm

Noptieră 02
46x41x34 cm

pat 140
145,5x206x86 cm

Lynatet 92

Lynatet 93

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

799,-

1.814,-

Dulap de haine cu rafturi 93
140x58x200 cm

899,-

1.955,-

Dulap de haine 82
220x61x210 cm

143,Raft 01

119x20x22 cm

(prețul este
pentru 2 buc)

Pat 09 - 90x200 cm

Lynatet 91

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

50x35x200 cm

857,-

Lynatet 22

1.029,-

Cabinet suspendat 10
40x30x108 cm

Comodă 35

153x41x100 cm

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

Comodă 26

130x38x91 cm

Birou PC 25

145x60x76 cm

Pat 180x200 cm
190x211x84 cm

19

dulap LM74
219x66x215

1.486,-

pat LM16
172x207x87 suprafața patului 160x200

1.599,-

pat LM18
192x207x87 suprafața patului 180x200

2.499,-

4.233,-

vitrină LM 12
118x47x204

1.929,1.976,-

comodă LM40
158x83x45

comodă LM 46
196x45x83

2.198,1.634,-

599,-

masă extensibilă LM 88
160-197-234x90x77

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.

noptieră LM21
55x45x57

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm:

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

Vitrină W1D
57x39x187

829,-

1.176,-

1.619,-

Vitrină W2D
127x39x187

739,-

586,-

Dulap S1D
57x39x187

Etajeră RW
68x39x187

Noptieră SN
57x40x50

Comodă K1S
127x46x98

Comodă K2D
127x46x98

Dulap de haine cu raft S3D
157x60x197

914,-

Vitrină WS
87x39x187

929,-

Vitrină W4D
87x39x187

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm:

1.154,289,-

Comodă KS5
57x46x98

1.813,-

415,-

634,-

1.223,-

1.049,-

Pat L1 160x200
inclusiv somiera
171x212x74

383,-

Comodă RTV RN
127x46x75

Comodă RTV RS
127x46x75

437,Oglindă LS
120x7x80

Măsuță de cafea LN2
125x65x50

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

Măsuță de cafea LN
90x60x50
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659,-

617,alb

stejar sonoma/alb

stejar sonoma

MATIASI
produs
slovac
de calitate

pat universal, 90x200, spațiu de depozitare în trei sertare spațioase, model: Pal melaminat în modelul fag, stejar sonoma, stejar sonoma/alb
sau alb, dimensiuni (lxAxh): 93,4x203,2x40,1 cm. Este livrat fără somieră și fără saltea, se pot cumpăra pe baza ofertei noastre de la paginile
192 şi 193.

648,-

734,-

90x200 cm
alb sau stejar sonoma

140x200 cm
alb sau stejar sonoma

fag

914,160x200 cm
stejar sonoma

864,160x200 cm
alb

MICHIGAN
alb

m
stejar sono

alb

pat cu 2 sertare și spațiu de depozitare, sertarele pot fi plasate în spațiul de sub pat pe partea stângă sau pe partea
dreaptă după cum este necesar, material Pal melaminat placat, model alb sau stejar sonoma, dimensiuni (lxAxh):
144,5x204,3x74,2 cm, suprafața de dormit 140x200 cm sau 164,5x204,3x74,2 cm, suprafața de dormit 160x200 cm
sau 94,5x204,3x74,2 cm, suprafața de dormit 90x200 cm. Posibilitatea de a cumpăra saltele cu dimensiunea:
140x200 sau 160x200cm pe baza ofertei noastre de la paginile 192 şi 193 . Pentru patul cu dimensiunea 140x200
recomandăm cumpărarea suportului pentru saltea din metal 7867 140x200, pentru patul cu dimensiunea 160x200 cm
suport pentru saltea din metal 7866 cu dimensiunea 160x200 cm și pentru patul 90x200 suport pentru saltea din
metal 7861 cu dimensiunea 90x200 cm.

a

1.375,-

fag

90x200 cm

1.199,-

înalţimea de dormit
până la 66 cm

140x200 cm

OTO

DUET

pat universal cu spatiu de depozitare,
material: Pal melaminat, dimensiuni (lxAxh):
97x205,6x100 cm , modelul de culoare: fag, o parte a
patului este și noptiera pull-out. Posibilitatea de
a cumpăra saltea și suport pentru saltea cu un cadru solid de
dimensiunea 90x200 pe baza ofertei noastre de la paginile 192 şi 193.

1.589,-

749,-

fag

90x200 cm

pat dublu cu trei sertare, material: Pal melaminat, model: fag, dimensiuni
( lxAxh): 90x200 cm - 95x204x67 cm, 140x200 cm -145x204x68 cm,
160x200 - 165x204x68 cm. Posibilitatea de a cumpăra
saltea și suport pentru saltea de dimensiunea
140x200 cm, 160x200 cm pe baza ofertei noastre de la
paginile 192 şi 193. Dimensiunea 160x200 la prețul
de 1.236,-.

DUET

ROKET

stejar sonoma

0c
14

18

m

alb

pat universal, material
DTD laminat, fag, arţar,
3 sertare, (lxAxh): 95x204x67cm,
posibiltatea introducerii
sertarelor pe partea
dreaptă şi stângă.

pat cu sertare, pe ambele părți, cu spațiu de depozitare, material: DTD placat, model: stejar sonoma sau alb
159574 dimensiuni (lxAxh): 150x227,5x74,5 cm, suprafață de dormit 140x200 cm. Posibilitatea de a cumpăra
saltea de dimensiunea 140x200 cm pe baza ofertei noastre de la paginile 192 şi 193. Recomandăm
cumpărarea suportului pentru saltea din metal 7867 140x200 la prețul de 529,-.

MOBILIER DORMITOR

699,-

649,-

699,-

nou

nou

GROSI

VELENA

pat modern cu somieră tip sul. Material: lemn de pin masiv. Culoare: gri. Dimensiuni (lxAxh):
212x107x140 cm. Suprafaţă de dormit 90x200cm. Posibiltatea de a cumpăra saltea cu dimensiunea
90x200cm pe baza ofertei noastre la paginile 192 şi 193.

pat modern cu somieră tip sul. Material: lemn de pin masiv. Model de culoare: natural. Dimensiuni (lxAxh): 208x98x148 cm. Spaţiu
de dormit 90x200cm. Posibiliatea de a cumpăra saltea cu dimensiunea 90x200 cm pe baza ofertei la paginile 192 şi 193.

1.282,nou

848,nou

IMPRES
pat modern cu somieră tip sul. Material: lemn de pin masiv + MDF. Modelul de culori: alb.
Dimensiuni (lxAxh): 207x97x165 cm. Spaţiu de dormit 90x200 cm. Posibilitatea de a cumpăra
saltea cu dimensiunea 90x200cm pe baza ofertei noastre de la paginile 192 şi 193.

VERSO

pat supraetajat cu somieră tip sul, model: lemn de pin masiv, culoare: maro deschis. Dimensiuni (lxAxh): 208x98x149 cm.
Suprafaţa de dormit: 90x200cm. Scara se poate monta pe partea dreaptă sau stângă a patului. Posibilitatea de a cumpăra saltea cu
dimensiunea 90x200cm pe baza ofertei noastre de la paginile 192 şi 193, salteaua de sus cu înălţime max. de 14 cm.

1.742,-

1.669,-

ROWAN
pat supraetajat, care se poate descompune cu suporturi pentru saltea tip sul, model: lemn de pin masiv în
culoarea albă, șipci superioare în model maro deschis. Dimensiuni (lxAxh): 210x100x159 cm. Suprafața de dormit
90x200 cm. Scara se poate monta pe partea dreapta sau stângă. Posibilitatea de a cumpăra o saltea de
dimensiunea 90x200 cm pe baza ofertei noastre de la paginile 192 şi 193. Dacă este necesar, se poate împarți în 2
paturi individuale.

nou

LUINI
pat supraetajat din lemn, care se poate descompune cu suporturi pentru saltea tip sul. Model: lemn de pin masiv
în culoare naturală. Dimensiuni (lxAxh): 208x156x152 cm, suprafață de dormit a patului de jos 140x200 cm,
suprafață de dormit a patului de sus 90x200 cm. Scara se poate monta pe partea dreaptă sau stângă. Posibilitatea
de a cumpăra saltea de dimensiunea 140x200 și 90x200 cm pe baza ofertei noastre de la paginile 192 şi 193.
Salteaua patului de sus cu o înalţime max. 14 cm. Dacă este necesar, se poate împărți în 2 paturi individuale.

1.580,-

1.839,BAGIRA
pat supraetajat, care se poate descompune cu suporturi pentru saltea tip sul, model: lemn de pin masiv în culoarea
albă. Dimensiuni (lxAxh): 211x151x150 cm. Suprafață de dormit a patului de jos 140x200 cm. Suprafață de dormit a
patului de sus 90x200 cm. Scara se poate monta pe partea dreaptă sau stângă. Posibilitatea de a cumpăra o saltea de
dimensiunea 140x200 și 90x200 cm pe baza ofertei noastre de la paginile 192 şi 193. Salteaua patului de sus cu o
înălţime max. 14cm. Dacă este necesar, se poate împarți în 2 paturi individuale.

MOBILIER DORMITOR

RAVELO
pat supraetajat, care se poate descompune cu suporturi pentru saltea tip sul, model: lemn de pin masiv
în culoarea albă. Dimensiuni (lxAxh): 208x98x156 cm. Suprafața de dormit 90x200 cm. Scara se poate monta
pe partea dreaptă sau stângă. Posibilitatea de a cumpăra o saltea de dimensiunea 90x200 cm pe baza ofertei
noastre de la paginile 192 şi 193. Salteaua patului de sus cu o înălţime max. 14cm . Dacă este necesar, se poate
împarți în 2 paturi individuale.
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nou

1.819,-

1.469,gri sau stejar

1.969,alb

gri

AUSTIN NEW

stejar

pat cu un pat suplimentar și 3 sertare, material: lemn masiv + MDF, modelul de culori: gri sau stejar. Patul este
furnizat cu suporturi pentru saltea lamelare. Dimensiuni (lxAxh): 206,8x99,6x93,5 cm. Posibilitatea de a cumpăra
o saltea de dimensiunea 90x200 cm (pe patul suplimentar recomandăm o înălțime max de 12cm) de la paginile
192 şi 193. În stoc din 15.10.2019.

nou

AUSTIN

pat cu un pat suplimentar și spațiu de depozitare din lemn masiv de pin + MDF, modelul de culori: alb.
Furnizat cu suporturi pentru saltea lamelare. Dimensiuni (lxAxh): 221x100x92 cm. Dimensiunile suprafeței
de dormit a patului de sus 90x210 cm, dimensiunea patului suplimentar 90x200 cm. Posibilitatea de a
cumpăra o saltea de dimensiunea 90x200 cm (pat suplimentar) cu o înalţime maximă de 20 cm şi 90x210cm
(patul de sus) pe baza ofertei noastre de la paginile 192 şi 193.

1.529,-

1.529,-

gri

BAROBA

stejar antic

pat cu pat suplimentar, material: lemn masiv + MDF, modelul de culori: gri sau stejar antic. Patul este prevăzut cu suport pentru saltea lamelar. Dimensiuni (lxAxh): 209x96,3x107,2cm.
Recomandăm cumpărarea saltelei cu dimensiunea 90x200cm (pentru patul suplimentar o înălţime maximă de 25 cm) de la paginile 192 şi 193. În stoc din 15.10.2019.

nou

1.899,-

GORETA

pat extensibil cu 3 sertare, material: lemn masiv + MDF, model de culori: stejar. Patul e furnizat cu somieră
lamelară. Dimensiuni (lxAxh): 209x103x72cm, dimensiunile suprafeței de dormit: 180x200cm. Înălțimea
până la somieră 36 cm. Vă recomandăm să cumpăraţi pentru pat o saltea cu dimensiunea 90x200 cm de
la paginile 192 şi 193. În stoc din 15.10.2019.

1.079,-

1.573,-

nou

INTRO
pat cu un pat suplimentar din lemn masiv de pin + MDF, modelul de culori: alb. Furnizat cu suport pentru saltea tip
sul. Dimensiuni (lxAxh): 206x96x66cm. Posibilitatea de a cumpăra saltea cu dimensiunea 90x200 pe baza ofertei
noastre de la paginile 192 şi 193. Recomandăm pentru patul suplimentar saltea cu o înălţime maximă de 14 cm.
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nou

GLAMIS
pat cu un pat suplimentar din lemn masiv de pin + MDF, modelul de culori: alb.Furnizat cu suport pentru
saltea tip sul. Dimensiuni (lxAxh): 212x97x92 cm. Posibilitatea de a cumpăra saltea cu dimensiunea 90x200
pe baza ofertei noastre de la paginile 192 şi 193. Recomandăm pentru patul suplimentar saltea cu
o înălţime maximă de 20 cm.

PATURI

766,-

1.259,-

MAXI

LAURA

natural

pat multifuncțional, 4 sertare mici și 1 sertar mare, 1 cutie pe roți, pin masiv lăcuit, modelul de culori: natural,
dimensiuni: (lxAxh): 205x99,5x69,5 cm, suprafața de dormit (lxL): 90x200 cm, prețul include suportul pentru saltea
fără saltea. Posibilitatea de a cumpăra o saltea 90x200 cm pe baza ofertei largi de la pagina 192 şi 193.

natural

pat cu un pat suplimentar, pin masiv lăcuit, modelul de culori: natural, dimensiuni (lxAxh): 208,5x96,5x66 cm, suprafața
de dormit( lxL): 90x203 cm, dimensiunea patului suplimentar 90x200 cm, 2 suporturi pentru saltele tip sul, fără saltele.
Pentru patul de sus puteți cumpăra salteaua Futon Arona, dimensiunea 90x203 și pentru patul suplimentar se poate
cumpăra saltea 90x200 cu o înălțime max. de 10 cm pe baza ofertei largi de la pagina 192 şi 193.

1.186,-

1.099,-

alb cu model
de lemn vizibil

natural

pat cu un pat suplimentar pull-out (cel de jos este pe roți) + 3 sertare mici, plăci pentru suportul de saltea pe patul superior; partea de mijloc și patul inferior din placaj, material: pin masiv
lăcuit; culoarea lemnului: natural sau alb cu model de lemn vizibil; dimensiuni (lxAxh): 208x98x63 cm-pat, 200x90 cm, pat suplimentar 194x90cm cu o înălţime maximă de 10 cm. Capacitatea
maximă a paturilor individuale este de 120 kg. Preț fără saltea. Posibilitatea de a cumpăra saltea pentru pat pe baza ofertei noastre de la paginile 192 si 193.

MARINELLA

469,-

1.128,-

nou
Model D material Mura 100 negru/
material cu model M35

alb

natural

Model D piele ecologică maro/
material cu model Vegas 3

JUDIT
BONEL

pat modern cu spațiu de depozitare, model S/D, umplutură de calitate din bonel,
material: piele ecologică maro/material cu model Vegas 3 sau material Mura 100
negru/material cu model M35 ambele modele de culori - în stoc pregătite pentru
livrare, dimensiuni (lxAxh): 205x84x63 cm, suprafață de dormit: (lxL): 80x200 cm,
înălțimea x adâncimea șezutului: 40x80 cm.

1.186,-

LIVIO

427,-

Pat masiv potrivit pentru camere de copii, dormitoare sau locuri de cazare. Material: lemn
masiv de pin, lăcuit, modelul de culori: natural sau alb, dimensiuni (lxAxh): 98x205x53 cm,
suprafaţă de dormit 90x200 cm. Patul este furnizat fără saltea şi suportul pentru saltea.
Posibilitatea de a cumpăra saltea şi suport pentru saltea de dimensiunea 90x200 cm
pe baza ofertei noastre de la pagina 192 şi 193.

1.186,-

model nou de culoare

VISKA

pat modern cu tăblie matlasată înaltă și spaţiu de depozitare practice -2 sertare, inclus somieră lamelară, model: material gri sau maro, dimensiuni (lxAxh): 96x214,5x103 cm, suprafaţă de dormit:
90x200 cm, înălțime până la somieră: 35,2 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea 90x200 cm pe baza ofertei noastre de la pagina 192 și 193.

PATURI/MOBILĂ DIN LEMN MASIV
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197,oglindă

715,-

577,reducere

alb

-20%

499,măsuţă de
toaletă

stejar sonoma

VIOLET
măsuţă de toaletă modernă și oglindă, Pal
melaminat, modelul de culori: alb sau stejar
sonoma, dimensiuni (lxAxh) măsuţă de toaletă:
115x40x78 cm, oglindă: 54,4x2x84,4 cm,
măsuţa poate fi folosită și ca birou.

BELINA masă practică de lucru care poate fi

stejar sonoma/alb

ușor transformată într-o măsuţă de toaletă cu
oglindă (inclusă în preţ), model: stejar sonoma/alb,
stejar sonoma sau alb, material: Pal melaminat,
(lxAxh): 90x42x83 cm

stejar sonoma

alb

108,BETTY 2 BE02-013-00
41,8x51,8x1,6 cm
4buc - rafturi pentru dulap
BE02-005 a 006

129,BETTY 2 BE02-012-00
56,8x51,8x1,6 cm
4buc - rafturi pentru dulap
BE02-004

189,BETTY 2 BE02-011-00
86,8x51,8x1,6 cm
4buc - rafturi pentru dulap
BE02-001 a 002

model stejar sonoma

983,-

BETTY 2 BE02-001-00
90x56,6x220 cm
dulap cu 2-uşi
şi 3 sertare

374,-

689,-

BETTY 2 BE02-002-00
90x56,6x220 cm
dulap de haine
cu 2-uşi

594,-

867,-

BETTY 2 BE02-003-00
90x56,6x220 cm
dulap cu 2-uşi,
cuier+ raft

389,-

ansamblu de unității universal potrivit pentru amenajarea dormitorului, camerei
copiilor și a camerelor studențești, garderobei, material: Pal melaminat, model: stejar
sonoma sau fag. Toate componentele în ambele modele sunt - în stoc pregătite pentru livrare.

618,-

618,-

BETTY 2
BE02-004-00
60x56,6x220 cm
dulap de haine
cu 2 uşi

BETTY 2
BE02-005-00
45x56,6x220 cm
dulap cu 1 uşă
cuier + oglindă

479,-

BETTY 2
BE02-006-00
45x56,6x220 cm
dulap cuier cu 1 uşă
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BETTY 2 BE02-007-00
90,2x39,4x93,3 cm
comodă cu 4-sertare

BETTY 2 BE02-008-00
90,2x39,4x93,3 cm
comodă cu 2-uşi

BETTY 2
BE02-016-00
90,4x90,4x220, lățimea uşi: 48,3 cm
dulap de colț cuier cu 1 ușă + rafturi

894,186,-

BETTY 2 BE02-040-00
84,8x39,4x93,3 cm
dulap

1.182,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

BETTY 2

BETTY 2 BE02-019-00
150x39,4x93,3 cm
comodă cu 2-uşi şi 4 sertare

BETTY 2 BE02-017-00
40,4x40,4x50 cm
noptieră cu 1 uşă

168,-

BETTY 2 BE02-010-00
40,2x40x40 cm
noptieră cu 1-sertar

258,-

BETTY 2 BE02-018-00
40,4x40,4x50 cm
noptieră cu 2-sertare

COMODE/DULAPURI

nou

565,-

alb

nou

899,-

DELIMA

ELIS

masă de toaletă modernă cu oglindă, Pal melaminat, modelul de
culori: alb /stejar sonoma, dimensiuni (lxAxh): 114x40x78 cm, masa
se poate folosi ca şi masă de scris.

stejar sonoma

masă modern şi multifuncțională
cu bancă potrivită pentru fiecare
casă. Banca are spaţiu de
depozitare. Material Pal
melaminat, model: alb sau stejar
sonoma, placa de sus 22 mm.
Dimensiunile mesei (lxAxh):
120x45x74,5cm, dimensiunea
băncii pe roți 100x36x44,8 cm.
Posibilitatea de a cumpăra pernă,
material: material textile Savana
21 gri cu dimensiunea (lxAxh): 95,
4x35,6x4 cm la preţul de 136,-.

955,-

stejar sonoma

MIKADO organizator de garderobă reglabil
cu perdea și accesorii interioare - rafturi, sertar și
bări de agățat, material - Pal melaminat, modelul de
culori: stejar sonoma sau alb, dimensiuni (lxAxh):
168,2x50x187 cm.

alb

INVITA

stejar sonoma
Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm:

463,-

TIPUL 7
134,2x60x40 cm

1.266,-

alb

DULAPURI

TIPUL 2
134,2x60x200 cm

254,TIPUL 6
45,8x60x40 cm

643,-

TIPUL 1
45,8x60x200 cm

un program practic de garderobă variabilă cu o adâncime de
până la 60 cm, creând o mulțime de spații de depozitare.
Posibilitatea de a asambla sistemul de garderobă din
componente individuale pentru a se potrivi nevoilor
dumneavoastră. Un dulap colț și o extensie de colț sunt, de
asemenea, disponibile. Material: Pal melaminat, model stejar
sonoma sau alb. Produs slovac de calitate.

578,-

TIPUL 8
91x91x40 cm

1.227,-

TIPUL 3 - de colţ
91x91x200 cm

357,-

TIPUL 9
90x60x40 cm

844,-

TIPUL 4
90x60x200 cm

357,-

TIPUL 9
90x60x40 cm

1.104,-

TIPUL 5
90x60x200 cm
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1.084,-

936,-

1.084,-

1.536,-

1.319,-

12 mm
stejar sonoma

12 mm

GWEN

70427/70409

784,-

784,-

stejar sonoma

alb extra lucios

GWEN

dulap de haine cu 4-uși şi bară de haine, sertare și
rafturi, în modelul stejar sonoma sau alb HG extra
lucios. Dimensiuni (lxAxh): 154x49,5x200,4 cm.

alb extra lucios

stejar sonoma/alb extra lucios

dulap de haine cu 3-uși şi bară de haine, sertare și rafturi,
în modelul stejar sonoma, stejar sonoma/alb sau alb HG
extra lucios. Dimensiuni (lxAxh): 115,8x49,5x200,4 cm.

899,-

70429/70410

319,-

476,-

139,GARBO 3

GARBO 5

alb

alb extra lucios

stejar sonoma

GWEN
70425

dulap de haine cu 2-uși cu bară de haine și raft, în modelul
stejar sonoma, alb sau stejar sonoma și alb HG extra lucios.
Dimensiuni (lxAxh): 77,6x49,5x200,4cm.

comodă cu 3 sertare.
Model alb sau stejar sonoma.
Dimensiuni (lxAxh) 74,1x36x69,9 cm.

comodă cu 5-sertare. Model: alb sau
stejar sonoma. Dimensiuni (lxAxh):
74,1x36x114,4 cm.

12 mm

12 mm

GARBO noptieră

noptieră, model: stejar sonoma.
Dimensiuni (lxAxh): 37,6x36x42,7 cm.

nou

1.894,(tipul 1 / tipul 2)

BIRGAMO
dulap modern cu 2-uşi, cu uşi
culisante, material: Pal melaminat.
Modelul de culori: alb, stejar sonoma,
gri închis-grafit, dimensiuni (lxAxh):
205x63x215 cm .
TIPUL 2 alb

TIPUL 2 stejar sonoma

TIPUL 2 gri închis-grafit

capacitatea rafturilor este de 10kg

399,-

RODAN tipul 2
organizator de garderobă practic, material: plastic+metal, modelul
de culoare: negru, (lxAxh): 147x47x165 cm, posibilitatea de a
combina cu pantofarul BEKIM de la pagina 232.
TIPUL 1 alb
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TIPUL 1 stejar sonoma

TIPUL 1 gri închis-grafit

COMODE/DULAPURI

capacitatea raftului este de 10 kg

capacitatea raftului este de 10 kg

187,-

169,-

TARON

organizator de garderobă practic, material: material textil + metal,
modelul de culoare: negru, dimensiuni (lxAxh): 133x45x175 cm.

METIN

fotografie ilustrativă

fotografie ilustrativă
organizator de garderobă practic, material: material textil +
metal, modelul de culoare: maro, dimensiuni
(lxAxh): 150x45x175 cm.

dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

1.448,-

MERINA 150
150x60x215 cm

1.699,-

MERINA 203
203x60x215 cm

2.373,-

cm
ână la 203

150 c m

p

până la 25

MERINA 250

0 cm

250x60x215 cm

1.448,-

MERINA 150
150x60x215 cm

1.699,-

MERINA 203
203x60x215 cm

2.373,-

MERINA 250

până la 20

150 c m

MERINA

3 cm

250x60x215 cm

cm
până la 250

dulapuri spațioase, moderne, cu construcție de calitate, cu uși glisante, datorită cărora maximizați spațiul de depozitare, material:
Pal melaminat, modelul de culori: alb/negru sau stejar sonoma/gri. La dimensiunea 250 cm, modelul include sertarele.

nou

2.488,-

nou

3.079,-

00 cm
până la 3
dulap combinat, cu 2-uși, uși glisante, inclusiv echipament de interior: rafturi și bară NAGAMA dulap cu 2-uşi modern şi spaţios, cu uși glisante, inclusiv echipamente de interior: rafturi și
RAMIAK
de haine, material: Pal melaminat, model culoare: alb, dimensiuni (lxAxh): 200x62,7x218 cm.
bară de haine, material: Pal melaminat, modelul de culori: alb/stejar Wotan, dimensiuni (lxAxh): 300x63x215 cm.

DULAPURI/ORGANIZATOARE
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1.219,-

1.099,-

VICTOR 1

dulap de haine cu uși glisante, pal melaminat placat,
modelul de culori: alb + stejar sonoma, (lxAxh):
125x63x195 cm, (1 raft + bară de haine).
Posibilitatea de a cumpăra rafturi în culoarea albă:
(lxAxh): 82x48x1,6cm, 2buc la prețul de 105,-.

stejar sonoma + alb,
,,tablă de şah"

1.460,-

stejar wotan/alb

GABRIELA dulap

VICTOR 2

dulap de haine cu uși glisante, material pal melaminat placat, modelul
de culori: alb + stejar sonoma, dimensiuni (lxAxh): 170x63x195 cm,
(1 raft + bară de haine). Posibilitatea de a cumpăra
rafturi în culoarea albă: (lxAxh): 82x48x1,6 cm, 2buc la prețul de 105,-.

stejar sonoma/alb

dulap de haine cu uși glisante, modelul de culori: stejar sonoma/alb sau stejar
wotan/alb, material: Pal melaminat, dimensiuni: (lxAxh): 201,6x62x200 cm.
Posibilitatea de a cumpăra 3buc de rafturi în culoarea albă: (lxAxh):
98,4x42x2,2 cm la prețul de 228,-.

FOCUS forjare germană

MULTI 10, MULTI 11, MULTI 31, MULTI 32, MULTI 36
Prețurile includ amenajarea interioară a dulapurilor

2.169,- 2.146,- 2.244,- 2.094,- 2.113,MULTI 10
MULTI 11
MULTI 31
MULTI 32
preţul pentru dimensiunea (lxAxh): 183x61x218

2.439,MULTI 10

MULTI 36
nou

2.493,- 2.316,- 2.343,MULTI 31

MULTI 36

MULTI 32

nou

preţul pentru dimensiunea (lxAxh): 203x61x218

2.983,- 2.919,- 2.876,- 2.686,- 2.718,MULTI 31
MULTI 32
MULTI 10
MULTI 11
preţul pentru dimensiunea (lxAxh): 233x61x218

MULTI 36
nou

MULTI 11

MULTI 10

modele noi

alb + stejar sonoma+sticlă neagră+oglindă

alb+alb+sticlă neagră

MULTI 31

MULTI 32

MULTI 36

stejar sonoma + luciu negru +
oglindă

alb + stejar kathult deschis +
oglindă + alb lăcuit

stejar sonoma + oglindă

HG extra lucios

MULTI - dulapuri

nou

dulap de haine cu uși glisante, amenajat pe interior, are conexiuni metalice pe rulmenți sistem FOCUS, material pal melaminat, cant ABS. Furnizat în 5 modele de culori: MULTI 10 alb + stejar sonoma + sticlă neagră + oglindă, MULTI 11 - alb + alb + sticlă neagră, MULTI 31 - stejar sonoma + luciu negru + oglindă, MULTI 32 - alb + stejar kathult deschis + oglindă + alb lăcuit,
MULTI 36 - stejar sonoma + oglindă. Toate modelele sunt în stoc - pregătite pentru livrare.

958,-

1.136,-

alb

alb

fag

NENA typ 1
96x49,4x175 cm

stejar sonoma

fag

NENA tipul 2
143,4x49,4x175 cm

stejar sonoma

dulapuri în 3 modele de culori, material: Pal melaminat, modelul de culori: alb, fag, stejar sonoma, dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh).
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DULAPURI

HG extra lucios

nou
SNOW
sistem practic şi variabil de dulapuri. Modelul de
culori: alb/alb HG extra lucios, material: Pal
melaminat. Dimensiuni (lxAxh): 47x54x198cm
(TIPUL 1), 92x54x198cm (TIPUL 2), 92x54x198cm
(TIPUL 3), 136x54x198cm (TIPUL 4),
181x54x198cm (TIPUL 5), 117x117x198cm
(TIPUL 6), 47x54x40cm (TIPUL 7), 92x54x40cm
(TIPUL 8), 136x54x40cm (TIPUL 9), 181x54x40cm
(TIPUL 10), 117x117x40cm (TIPUL 11). Toate
tipurile de dulapuri și extensi - în stoc pregătite
pentru livrare .

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

249,-

383,-

TIPUL 7 extensie 1D
47x54x40

550,-

TIPUL 8 extensie 2D
92x54x40

1.068,-

696,-

TIPUL 1 dulap 1D
47x54x198

TIPUL 2 dulap 2D
92x54x198

TIPUL 9 extensie 3D
136x54x40

1.592,-

TIPUL 10 extensie 4D
181x54x40

2.111,-

TIPUL 11 extensie de colţ 2D
117x117x40

2.669,-

TIPUL 4 dulap 3D+6Z
136x54x198

TIPUL 3 dulap 2D+4Z
92x54x198

599,-

679,-

TIPUL 5 dulap 4D+8Z
181x54x198

1.897,-

TIPUL 6 dulap de colţ
117x117x198

model nou de culoare: stejar sonoma

1.152,-

lăţime 180 cm

lăţime 160 cm

LUNA PAT 120x200 CU SPAȚIU DE DEPOZITARE 120-00+120-02

LUNA

1.559,-

1.419,-

lățime 120 cm

LUNA PAT 160x200 CU SPAȚIU DE DEPOZITARE 160-00+160-02

LUNA PAT 180x200 CU SPAȚIU DE DEPOZITARE 180-00+180-02

pat cu spațiu de depozitare, material: Pal melaminat, patul este furnizat fără suportul pentru saltea și fără saltea, modelul de culori: stejar sonoma. La pat, recomandăm să cumpărați un suport pentru saltea
înclinat Basic Flex front într-un cadru solid și o saltea de la paginile 192 şi 193. Dimensiuni (lxAxh): 120x200 – 126x211x101,2 cm, 160x200 – 166x211x101,2 cm, 180x200 – 186x211x101,2 cm - în stoc
pregătit pentru livrare. Produs slovac de calitate.

1.158,-

539,-

fag

BETTY 7 BE07-001-00
dulap 3 uși, rafturi + cuier cu oglindă,
136x50,6x190 cm

BETTY 7

stejar sonoma

539,-

fag

BETTY 7 BE07-009-00
dulap de haine 2DV,
70x50,6x190 cm

stejar sonoma

fag

BETTY 7 BE07-004-00
dulap cu rafturi 2DV, 70x37x182,5 cm

stejar sonoma

dulapuri practice potrivite pentru amenajarea dormitorului, camerelor pentru copii și studenți, holurilor, garderobelor și birourilor, material: Pal melaminat,
modelul de culori stejar sonoma și fag - în stoc pregătit pentru livrare. Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh)
PENTRU TEMPO KONDELA

DULAPURI/ORGANIZATOARE

27

ână
ea de p
adâncim9 de cm
la 4

ână
ea de p
adâncim9 de cm
la 4

479,-

389,-

522,-

918,-

HANY 002

41x40,4x41,6 cm
noptieră

HANY 003

90x49x73,5 cm

HANY 004

cm
49

49

stejar sonoma

ână
ea de p
adâncim9 de cm
la 4

564,-

594,-

HANY COMODE
model stejar sonoma, fag, alb sau stejar riviera – toate
modelele sunt în stoc - pregătite pentru livrare, material
Pal melaminat. Dimensiunile sunt listate în ordinea
(lxAxh) în cm. Comodele în nuanța stejar sonoma se pot
combina cu patul LUNA de la pagina 220.

stejar sonoma

stejar sonoma

HANY 014

90x49x95,4 cm

714,-

cm

cm

stejar sonoma

ână
ea de p
adâncim9 de cm
4
la

cm

522,-

celentă
tate ex
• o caligini soft
• mar imbatabil
• preț

133,6x49x95,4 cm

ână
ea de p
adâncim9 de cm
4
la

49

stejar sonoma

HANY 010

45,2x49x95,4 cm

ână
ea de p
adâncim9 de cm
4
la

252,-

HANY 009

49

90x49x73,5 cm

stejar sonoma

49

HANY 008

stejar sonoma

cm

90x49x95,4 cm

stejar sonoma

49

HANY 007

49

cm
49

stejar sonoma

cm

ână
ea de p
adâncim9 de cm
la 4

cm

ână
ea de p
adâncim9 de cm
la 4

HANY 005

fag

alb

90x49x117,3 cm

60x49x95,4 cm

stejar sonoma stejar riviera

noutăţi

439,-

242,-

NENA COMODE

NENA
comodă tipul 1

model stejar sonoma, fag sau alb,
material Pal melaminat,
dimensiunile sunt listate în cm (lxAxh)

61x29,8x69,1 cm

fag

stejar sonoma/alb

TIPUL 4
60x35x82 cm

alb

275,-

gri închis-grafit/alb

NENA
comodă tipul 2

61,1x29,8x69,1 cm

399,-

fag

alb

stejar sonoma

372,NENA
comodă tipul 3
stejar sonoma/alb

TIPUL 3
80x35x82 cm

gri închis-grafit/alb

91x29,8x69,1 cm

stejar sonoma

499,-

fag

alb

275,-

METRIS

sistem comode METRIS, material: Pal melaminat. Modelul de
culori: stejar sonoma/alb sau gri închis-grafit/alb. Dimensiuni
(lxAxh): 60x35x82 cm (TIPUL 1), 120x35x82 cm (TIPUL 2),
80x35x82 cm (TIPUL 3), 60x35x82 cm (TIPUL 4).

stejar sonoma/alb
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TIPUL 2
120x35x82 cm

gri închis-grafit/alb

stejar sonoma/albă

TIPUL 1
60x35x82 cm

gri închis-grafit/alb

COMODE

469,-

POPPY 3

120x35x82

POPPY comode

POPPY 4

160x35x82

618,-

POPPY 5

80x35x82

120x35x82

sistem de comode POPPY, material: Pal melaminat, modelul de culori: alb+,beton, dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm.

574,-

549,-

88x38,5x90 cm

130x38,5x90 cm

88x38,5x90 cm

PUNTO NEW 01 2D

PUNTO NEW 03 3D

PUNTO NEW 2 1D4Z

PUNTO comode

699,-

stejar sonoma/alb

stejar sonoma

stejar sonoma

stejar sonoma

399,-

stejar sonoma

POPPY 2

397,-

132x38x90 cm

sistem de comode PUNTO NEW. Material: Pal melaminat, modelul de culori: stejar sonoma, stejar sonoma/alb.
Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm.

369,-

333,-

PUNTO NEW 4 2D4Z

459,alb

alb

stejar sonoma

negru
comodă cu 3-sertare,
modelul de culori negru,
(lxAxh): 72,4x30,1x68,3 cm

MAY

344,-

TIPUL 3
45x35x85 cm

AGNESA
149,-

MARKER

stejar sonoma

prun

prun

TAMPA 2 - (2T2S) - 71x35x75

289,-

fag

378,-

TIPUL 1
74x35x85 cm

489,-

479,-

TIPUL 4
74x35x85 cm

TIPUL 2
74x35x85 cm

fag

TAMPA 1 - (3T2S) - 106x35x75

TAMPA
COMODE
modelul de culori: alb, fag,
stejar sonoma sau prun,
material: Pal melaminat,
dimensiunile sunt listate
în ordinea (lxAxh) în cm.

538,-

TIPUL 6
110x35x85 cm

TIPUL 5
110x35x85 cm

sistemul comode AGNESA, material: Pal melaminat, modelul de culori: stejar sonoma/alb, mânere din plastic, dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh):

139,-

GARBO

149,-

BISI 305 895

noptieră 026
noptieră, model
noptieră, model: alb, material:
Pal melaminat, stejar sonoma/alb stejar sonoma, dimensiuni Pal melaminat, dimensiuni (lxAxh):
(lxAxh): 43x35x39 cm
(lxAxh): 37,6x36x42,7
36,5x29,5x38 cm.

COMODE/NOPTIERE

149,-

BISI 163 755

noptieră, model: stejar sonoma/alb,
material: Pal melaminat, dimensiuni
(lxAxh): 36,5x29,5x38 cm.

279,-

PEPE 70070

noptieră, PAL melaminat,
alb, dimensiuni (lxAxh):
40x40x43 cm.

324,-

SOLIDO 9

noptieră 2Z, partea superioară a s
ertarului este din sticlă neagră,
Pal melaminat, alb, dimensiuni
(lxAxh): 40x40x47 cm.

415,-

FANTASY NEW

noptieră, model: piele
ecologică albă, dimensiuni
(lxAxh): 48x43x48 cm.

29

422,-

stejar sonoma

699,-

alb

stejar sonoma

alb

Comodă GP 02 92x40x93,1 cm

LOGAN NEW

Comodă GP 03 137,6x40x93,1 cm

comode Logan, modelul de culori stejar sonoma sau alb, material: PAL melaminat, dimensiunile sunt listate în cm (lxAxh). Produs slovac de calitate.

438,-

292,-

NOKO-SINGA comodă 33

NOKO-SINGA comodă 34

(lxAxh): 60x29x82 cm

(lxAxh): 90x29x82 cm

584,-

357,-

NOKO-SINGA comodă 35

NOKO-SINGA comodă 14

(lxAxh): 110x29x82 cm

(lxAxh): 50x29x82 cm

NOKO - SINGA comode material: PAL melaminat, model stejar sonoma şi alb, potrivit pentru combinarea cu sectorul NOKO SINGA de la pagina 129.

374,-

1.066,comodă

587,-

899,-

fag

stejar sonoma

alb

PERINAK
JACHIM - JUNO NEW

comodă, PAL melaminat, modelul de culori:
stejar sonoma/alb, (lxAxh): 195x37x96,5 cm.

CANCAN NEW 2T-2SK

CANCAN NEW 3T-4SK

152x37x89 cm, stejar sonoma/alb
dulap practic potrivit pentru dormitor sau camera 82x37x89 cm, stejar sonoma/alb
CANCAN NEW comode r amele mari oferă comodelor un aspect mai masiv, material:
copiilor, ușă batantă, material: PAL melaminat,
PAL melaminat, modelul de culori: stejar sonoma/alb dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh).
model de culori: fag, alb sau stejar sonoma.
Recomandăm să o combinați cu mobilierul de living CARACAS de la pagina 102.
(lxAxh): 84,8x39,4x93,3 cm.

289,-

714,-

469,-

2

1

model stejar sonoma/alb

3

model stejar canyon/
alb extra lucios

HG extra lucios
comode PAL melaminat, stejar canyon/alb extra lucios sau stejar sonoma/alb extra lucios,
dimensiuni (lxAxh): Tipul 1: 50,2x34,7x83,7 cm, Tipul 2: 147x34,7x83,7 cm, Tipul 3:
98,6x34,7x83,7 cm. Produs slovac de calitate.
120x35x82 cm
stejar sonoma/albă
60x35x82 cm

šírka až 195

RACHEL comode
30

gri închis-grafit/alb

cm

model stejar sonoma/
alb extra lucios

COMODE

Pret,

atractiv

NOKO-SINGA

sistem universal potrivit pentru amenajarea camerelor de copii, birourilor, dulapurilor și livingurilor, material pal melaminat, model
stejar sonoma sau alb. Toate componentele în ambele modele de culori sunt în stoc - pregătite pentru livrare.
Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm

357,-

292,-

114,438,-

584,-

raft SINGA 10
110x23x10

438,389,-

comodă NOKO-SINGA 14
50x29x82

comodă NOKO-SINGA 33 comodă NOKO-SINGA 34
60x29x82
90x29x82

389,-

438,-

etajeră NOKO-SINGA 70
50x29x181

etajeră NOKO-SINGA 71
50x29x181

comodă NOKO-SINGA 35
110x29x82

666,-

dulap NOKO-SINGA 80
82x53x184

birou PC NOKO-SINGA 21
110x52x73

812,-

dulap NOKO-SINGA 81
82x53x184

comodă RTV NOKO-SINGA 12
110x41x40

1.152,-

dulap NOKO-SINGA 82
123x53x184

289,-

438,-

dulap superior NOKO-SINGA 82N dulap superior NOKO-SINGA 83N
82x53x43
123x53x43

1.119,-

dulap NOKO-SINGA 84
123x53x184

.
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UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

„Acesta este un arc bun“

Spuma poliuretanică are certificatul
de igienă al Institutului de medicină
marină și tropicală
Eko - tex Standard 100 pentru:
- materiale tapițerie
- latex, spumă termo-elastică
- fibră de nucă de cocos latexat
- fibră goală, aţă

BE KATARÍNA 10 NEW

fără
freon
strat
terry

lână
de oaie

100
kg

arcuri
pocket

latex

arcuri
bonel

HR
spumă

izolat cu fibră goală

HR spumă

60°C

Conține
utilizare
extract
cu somieră
din Aloe Vera reglabilă

susține

pâslă
temperatură
comprimată spălare

PUR

BE SILVERHARD

60°C

spumă
față de
vară/iarnă poliuretanică

80 g

200 g

bumbac

strat din
fibră de nucă
de cocos

saltea
ortopedică

fermoar

antialergic

partea
moale și tare

MONTANA

60°C

spumă

plasă
tapițerie

saltea la un preț excelent!

110
kg

365,-

nou

90x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

649,-

de la 589,(80x200 cm)

727,- 625,937,1.180,1.249,-

saltea tip sandwich de înaltă calitate, cu șapte zone, cu placă RE groasă.
Straturile exterioare sunt realizate din spumă PUR de înaltă calitate și au o
rezistență centrală puternică. Are o rezistență ridicată, o susținere crescută și
profilare anatomică. Husa - chloe active, cu fermoar, cusută din ambele părţi.
Înălțimea saltelei: 14 cm, duritatea saltelei: Duritate medie 4, recomandăm o
somieră fixă sau reglabilă, Susţine 110 kg.

PUR

BE TEMPO 10 NEW

spumă

od

130
kg

80x200cm 90x200cm 120x200cm 140x200cm 160x200cm 180x200cm -

829,-

(80x200 cm)

(80x200 cm)

829,872,1.143,1.657,1.657,1.743,-

saltea ortopedică confortabilă, pentru cupluri, din spumă de înaltă calitate cu profilare. Salteaua constă dintr-o
combinație de spumă PUR de înaltă calitate, cu o profilare de 7 zone în formă de undă, centrul este întărit cu un
strat natural de nucă de cocos. Secțiunea superioară a spumei asigură aerare perfectă, regenerare optimă a
corpului și asigură relaxarea mușchilor în timpul somnului, elasticitate bună și stabilitatea formei saltelei,
salteaua cu dublă rigiditate (recomandată cuplurilor cu diferență de greutate), somieră lamelară recomandată,
design solid, versiunea standard de husă - ALOE VERA. Înălțimea saltelei: 20cm, Duritate: Fermă 5 / Medie 3,
Susţine 130 de kg, Spălare 60 ° C, Sistem Physio cu 7 zone, Fermoar.

PUR

BE TEMPO VISCO

60°C

120
kg

spumă

80
kg

nucleul saltelei este fabricat din spumă poliuretanică T-25-90 mm, cu
flexibilitate crescută. Husa este realizată din material de tapițerie, pe o
parte este matlasată cu lână de oaie 80 g/m2 . Înălțimea saltelei este de 9
cm. Vă recomandăm să cumpărați pentru saltea o somieră tip sul, somieră
Twinpack sau Twinflex. Susţine 80 kg.
60°C

120
kg

de la 855,-

de la 657,(80x200 cm)

saltea de calitate cu șapte zone, din spumă PUR foarte elastică, cu profil dublu. Husa este
detașabilă, spălare la 60 de ° C, ce asigură o igienă optimă a somnului. Înălţimea saltelei este
de 15 cm. Recomandăm să cumpăraţi somieră fixă sau reglabilă. Husa - Chloe Activ,
detaşabilă, cusută pe ambele părţi. Înălţime saltea: 15 cm, duritate: Mediu 3, recomandăm o
somieră fixă sau reglabilă, Susţine 120 de kg.

nou

80x200 cm
90x200 cm
120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

855,877,1.207,1.710,1.710,1.753,-

795,-

od 643,-

o profilare anatomică cu 7 zone în combinaţie cu nucleul spumei PUR. Spuma Visco, cu
efect de memorie, reacționează la căldură și presiune și se adaptează în mod optim
formelor corpului pentru a relaxa mușchii și articulațiile. Salteaua poate fi utilizată pe
ambele părți, profilată cu suprafață în formă de profil de masaj pe ambele părți. Vă
recomandăm o somieră lamelară sau fixă. Înălțimea saltelei 18 cm, duritate: mediu
3/mediu spre ferm 4, Susţine 120 de kg.

80x200 cm 795,- 643,90x200 cm 857,- 686,120x200 cm
899,140x200 cm 1.421,- 1.286,160x200 cm 1.421,- 1.286,180x200 cm 1.606,- 1.371,1.371,183x200 cm

80x200cm 80x195cm 90x210cm 90x200cm 163x200cm 183x200cmla comandă:
140x200cm 160x200cm 180x200cm -

443,-

443,-

90x200cm -

475,-

90x203cm -

475,-

120x200cm -

622,-

140x200cm -

672,-

160x200cm -

793,-

180x200cm -

957,-

80x200cm 80x195cm 90x200cm la comandă:
140x200cm 160x200cm 180x200cm -

BE TEXEL ALERGIK NEW

753,- 699,140x200cm - 1.150,- 1.050,160x200cm - 1.310,- 1.314,180x200cm - 1.479,- 1.399,-

568,568,672,611,1.189,1428,-

568,-

pentru saltea cu un singur starat
din fibră de nucă de cocos
(80x200x16, 80x195x16 cm)

886,1.043,1.189,-

80
kg
Pe partea
de spumă

fără
freon

100
kg
Pe partea
de cocos

cu o singură față

Cu o două fețe

saltea cu arcuri economică cu o singură față, arcuri de calitate cu
diametrul de 2,2 cm, husă din bumbac – mix de huse colorate.
Vă recomandăm să cumpărați pentru saltea o somieră Flex cu 3-zone,
Basic Flex sau Monna.

657,-

80 g

Cu o singură față

(80x200x14,5 cm)

80x200cm -

mai bună a saltelei. Saltea la un preţ accesibil, care se poate folosi pe ambele părţi,
suprafaţa saltelei are o formă cu puncte pe ambele părţi, care îmbunătăţeşte circulaţia
sanguină a pielii şi relaxează muşchii, somieră lamelară recomandată, versiune standard în
husa - Chloe Activ. Husa - Chloe Activ, detaşabilă, cusută pe ambele părţi. Înălţimea
saltelei: 18 cm, Duritate: Mediu spre ferm 4/Mediu 3, Susţine 120 de kg, Spălare 60°C,
sistem Physio cu 7 zone, Fermoar.

KOKOS MEDIUM

FUTON ARONA

90x200cm -

pena

80x200 cm 685,- 657,90x200 cm 746,- 705,(80x200 cm)
140x200 cm 1.248,- 1.057,(80x200 cm)
1.314,160x200 cm
saltea de calitate, tip sandwich, cu o profilare de duritate diferită, cu 7 zone, pe ambele
180x200 cm
1.409,- o saltea sanitară foarte populară tip sandwich din Visco spumă de memorie elastică, cu părţi din spumă PUR de calitate în combinaţie cu nucleul spumei PUR pentru o consolidare

685,-

698,-

PUR

BE TEMPO 30 NEW

60°C

120
kg

80x200cm -

80x200 - 365,90x200 - 393,-

80
kg

957,(180x200x15,5 cm)
husă mix
60°C

200 g

cu o două fețe
100
kg

nucleul saltelei este constituit din arcuri bonel, nucleul de arcuri din saltea: - cu o singură față - este căptușit dintro parte cu un strat din fibră de nucă de cocos latexat, spumă poliuretanică T25 - 15 mm și pâslă comprimată, pe
cealaltă parte, un strat de pâslă comprimată și spumă poliuretanică T25-20 mm cu flexibilitate crescută, - cu două
fețe - este căptușit din ambele părți cu un strat din fibră de nucă de cocos latexat, spumă poliuretanică T25 - 15
mm și pâslă comprimată. Husa este fabricată din material de tapițerie, matlasat pe ambele părți cu fibră goală
anti-alergică 80g/m2, salteaua este fermă datorită stratului latexat. Vă recomandăm să cumpărați pentru saltea o
somieră Flex cu 3-zone, Basic Flex sau somiera Monna.

BE PALMEA NEW

de la

657,-

743.(80x200x18 cm)

(80x200x18 cm)

110
kg

nucleul saltelei este constituit din arcuri pocket fabricate din sârmă de înaltă calitate, care se găsesc în pocket-urile
separate, ceea ce mărește elasticitatea și flexibilitatea saltelei (efectul „patului de apă"). Datorită acestora coloana
vertebrală se așează în mod natural în forma literei "S", ceea ce asigură un confort sporit la somn. Nucleul de arcuri este
căptușit din ambele părți cu pâslă comprimată și spumă poliuretanică T25 - 25 mm cu flexibilitate crescută. Înălţimea saltelei:
18 cm, duritate: Mediu 3, somieră recomandată: fixă, susţine 110 kg, spălare: 60°C, Fermoar, arcuri pocket, spumă
poliuretanică, pâslă comprimată, antialergică, saltea ortopedică - sistem physio cu 7 zone, izolată cu PES fibră goală
200gr/m2. Salteaua are husa fabricată în versiunea Chloe Activ, cu fermoar, antialergică. Susţine 110 kg.

UNITĂȚI DE MOBILIER PENTRU TOATĂ CASA

625,-

pentru saltea cu două staraturi
din fibră de nucă de cocos
(80x200x16, 80x195x16 cm)

979,1.154,1.311,-

520 g

779.-

698,-

cu efect de pat de apă

625,625.672,-

110
kg

80x200cm 779,- 743.90x200cm - 834,- 799,140x200cm - 1.287,- 1.199,180x200cm - 1.659,- 1.599,-

ROMAN JE PÁN
saltea ortopedică, nucleu pocket (arcuri), 7-zone, nucleu: pe ambele părți este pâslă comprimată și spumă
poliuretanică cu flexibilitate crescută și un strat din fibră de nucă de Cocos latexat, utilizare unilaterală cu lână de oaie
naturală (vară-iarnă). Husa este fabricată în versiunea Chloe Activ, cu fermoar, datorită fermoarului husa este
detaşabilă şi se poate spăla la 60°C. Înălţimea saltelei: 18 cm, saltea cu două durităţi: Mediu 3/Mediu spre ferm 4,
recomandăm o somieră fixă, Susţine 110 kg.

35

reducere

110
kg

120
kg

-18%

120

599,-

665,-

80x200 cm

939,-

914,957,-

CATANIA ECO

saltea tip sandwich, cu o înălțime de 18 cm. Structura unică a saltelei cu
5 zone și spumă HR foarte flexibilă (rece), creează suport pentru întregul
corp și pentru circulația sângelui în timpul somnului. Salteaua are două
tipuri de duritate a spumei. O parte din saltea este husa plăcută ALOE
PROACIV, cu fermoar cu patru laturi și cu posibilitatea de spălare la 60 de °C.

160x200 cm

90x200 cm

80x200 cm
90x200 cm

ERIN

1.148,-

543,-

489,-

MONIKA

80x200 cm
519,90x200 cm
569,163x200 cm 1.029,183x200 cm 1.099,-

kg

kg
e: 110
susţin

Salteaua constă dintr-o combinație de două spume PUR și spume RE, profilarea
pe ambele spume PUR asigură o circulație sanguină bună la nivelul pielii, este
zonată și se caracterizează printr-o rezistență ridicată împotriva rănilor cauzate
de statul în pat, datorită utilizării unui strat mare de spumă RE, este furnizată
într-o husă matlasată de calitate, care poate fi îndepărtată și spălată la 60°C.
Înălțimea este de aproximativ 14 cm.

120
kg

120
kg

80x200 cm
90x200 cm

saltea tip sandwich în combinație cu spumă PUR și spumă RE, punctele de masaj
asigură o circulație optimă a sângelui la nivelul pielii, se poate folosi pe ambele
părți, se poate utiliza pe un suport fix și pe o somieră reglabilă, husă SILVER /100%
poliester/, ușor de îndepărtat, fermoar pe toată circumferința saltelei, spălare la
60°C. Se poate cumpăra și în husa Aloe Vera Proactiv. Înălțimea saltelei este
de aprox. 13 cm.

SOMIERE la prețuri avantajoase

80x200 cm 615,90x200 cm 743,-

869,929,-

160x200 cm
180x200 cm

GRETA

CATI

saltea de tip sandwich durabilă, cu înălțimea de 20 cm. Profilarea interioară este
o combinație de spumă PUR de înaltă calitate și spumă RE. Nucleul saltelei este
consolidat în mijloc cu o placă RE de 4 cm, care asigură o durată de viață mai lungă
și o garanție de 5 ani. Acesta asigură o aerisire perfectă a nucleului. O parte din
saltea este și husa plăcută SILVER, cu fermoar cu patru laturi și cu posibilitatea de
spălare la 60 de ° C.

saltea tip sandwich în combinație cu spumă PUR și spumă RE, 5 zone anatomice,
permeabilitatea maximă a spumei și îndepărtare a umidității, se poate folosi pe
ambele părți, se poate utiliza pe un suport fix și pe un suport de saltea reglabil,
husă SILVER /100% poliester/, ușor de îndepărtat, fermoar pe toată circumferința
saltelei, spălare la 60°C. Se poate cumpăra și în husa Aloe Vera Proactive.
Înălțimea saltelei este de aprox. 16 cm.

405,429,-

Somiere Stelar
somieră într-un cadru solid, lamele îndoite fixate în bucşe de cauciuc pe rama
somierei. Numărul lamelelor 16. Recomandăm pentru paturile: Simpla, Ikomo,
Mexim, Rublin, Italia, Rekato, Asiena, Pietro, Vodena. Material lemn+plastic,
modelul de culori natural. Dimensiunile somierei (lxLxh): 160/180x200x8 cm.

reglare mecanică

od 74,(80x200 cm)

90x200cm

80x200cm
90x200cm
140x200cm
160x200cm
180x200cm

386,-

79,-

(80x200, 90x200 cm)

120x200cm 115,140x200cm 133,-

Somieră TWINFLEX K

160x200cm 147,-

somieră reglabilă, lemn de mesteacăn, 28 de lamele fixate
câte două în bucșe de cauciuc pe rama somierei, întărite cu
centură pentru o distribuire mai bună a greutății corporale,
este posibilă reglarea durității somierei în partea centrală și
ajustarea mecanică a înălțimii capului, această somieră vă
recomandăm să o combinaţi cu saltele: Texel Alergic și
saltele din spumă.*

180x200cm 167,-

Somieră tip sul

lamele îmbinate cu bandă,
grosimea lamelei: 2 cm, lățimea: 6,5 cm,

90x200 cm 387,160x200 cm 611,-

160x200 cm

Somieră BASIC FLEX

222,-

(80x200 cm,
90x200 cm)

Somiere Monna
somieră Monna într-un cadru solid, numărul
lamelelor 16. Dimensiunea somierei (lxLxh):
90x200x5 cm. Somiera este formată din lamele îndoite,
din lemn de mesteacăn, montate în bucșe de plastic pe
rama somierei. Vă recomandăm să le combinați cu
saltele cu arcuri.

(1 6

00
0 x2

18
cm,

0

de la 297,(80x200, 90x200 cm)

m)

0c
x2 0

Somieră
TWINPACK

80x200cm 297,90x200cm 297,140x200cm 475,160x200cm 504,180x200cm 536,-

Lamele îndoite, lemn de mesteacăn, montate în bucșe de plastic
pe rama somierei, în mod ideal, se adaptează la forma și greutatea
corpului, ceea ce asigură un confort maxim în timpul somnului și
garantează o odihnă sănătoasă. Recomandăm pentru paturi duble,
numărul lamelelor: 28, somierele 80x200, 90x200: cu bară de
separare centrală. Vă recomandăm să le combinați cu saltele
din spumă.*

m)
2 00 c
, 180x

m
2 00 c
(160x

de la 775,(160x200 cm)
180x200 cm

(80x200, 90x200 cm)

222,222,386,415,-

Somieră FLEX cu 3-zone

(140x200
(140x200 cm)

somieră din metal în cadru solid, dimensiuni lxL:
somieră din metal 7867: 140x200 cm, somieră din
metal 7866: 160x200 cm sau somieră din metal 7861:
90x200 cm, numărul lamelelor: 140x200 și 160x200 - 2x13
lamele, 90x200 - 13 lamele. Recomandăm pentru paturile
Roket și Michigan, Sirius, Graphic și Tidy.

222,-

Monna
80x200 cm
90x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

lamele îndoite, lemn de mesteacăn, montate în bucșe de
plastic pe rama somierei, în mod ideal, se adaptează la
forma și greutatea corpului, cu trei grade de duritate,
numărul lamelelor 16. Vă recomandăm să le combinați
cu saltele cu arcuri. Somierele cu dimensiuni 140x200,
160x200, 180x200 sunt livrate în două bucăți.

529,-

Somieră din metal

222,222,357,386,415,-

922,-

de la 357,(80x200 cm)

Somieră BASIC FLEX

180x200 cm

Rošt BASIC FLEX FRONT

80x200cm 357,90x200cm 368,120x200cm 518,160x200cm 561,180x200cm 689,-

lamele îndoite, lemn de mesteacăn, montate în bucșe de plastic pe rama somierei, în mod ideal, se adaptează la forma și greutatea corpului, reglare mecanică, somiera Basic flex este livrată împreună cu placa inferioară din lemn
de pardoseală / creând astfel un spațiu de depozitare/și somiera Basic flex front este fără placa inferioară, numărul lamelelor 16. Somiera cu dimensiunea 160x200 și 180x200 poate fi achiziționată numai pentru un pat cu o bandă
de separare centrală și este necesar să cumpărați 2 bucăți de saltea cu o dimensiune de 90x200 cm. Vă recomandăm să le combinați cu saltele cu arcuri. Somiera cu dimensiunea 180 x 200 cm este livrată în două bucăți de 90x200 cm.

*fiecare somieră este cu 1 cm mai îngustă și cu 4 cm mai mică decât dimensiunea specificată, 90x200 = 89x196 cm
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