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CAMINUL  CLASS HIGH 

CATALOG MOBILIER PENTRU

   

 
 stocului lichidarea la pana valabile sunt si decoatiuni includ  NUmontaj, includ NU si transport incud NU TVA, includ Preturile .

 
 comenzii. lansarea de inainte informati va sa rugam va stocului disponibilitateaPentru

Nu garantăm pentru erorile de .imprimare   Dimensiunile pentru mobilierul tapițat

 
 originalul cu identice fie nu să posibil este și orientative sunt prezentate materialelor ale culoare de Nuanțele

  reclamație.
 de motiv un este nu toleranță cm.Această 5 +/- de toleranță o avea pot 

Pliantul este valabil până la emiterea următorului număr.

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

HOL-CUIERE SI  PANTOFARE



  2 MOBILIER DE HOL

NORLAN
NORLAN pantofar, material: DTD placat + suprafaţele frontale , modelul de culori: alb. MDF frezat cu HG extra lucios
Dimensiunile sunt în ordinea (lxAxh): NORLAN 1 (2D): 90x40x122 cm, NORLAN 2 (1Z+2D): 90x40x122 cm, NORLAN 3 
(1Z+3D): 135x40x122 cm.

NORLAN 1

NORLAN 3

NORLAN 2

1.414,-1.414,-1.414,-

886,-

957,-

noutăţi

919,-
preţul setului

BERGEN
mobilier pentru hol şi pantofar, material: /lemn negru masiv (picioare), DTD laminat
cant ABS, uşă cu sistem tactil PUSH UP, model: stejar jackson hickory/grafit, (lxAxh): 
104x39x27 cm (pantofar), 104x19x104 cm (cuier), 54x39x112 cm (pantofar).

nou

dimensiuni (lxAxh)

1- dulap 
2- oglindă
3- cuier
4- pantofar
5- comodă 

60x40x198 cm
70x2x90 cm

80x30x119 cm
80x40x43 cm

70x40x101 cm

1.159,-
346,-
544,-
427,-
765,-

1

3

2

4

5

mobilier MARIANA combinaţia elementelor de hol

235,-

Extensie MX 30
 55x35x38,5 cm

Mobilier de hol modern , modelul de culori: stejar canyon/alb. Elemente separate vă dau posibilitatea să vă construiți dimensiunile dorite.PAL melaminatMARIANA

339,-

Extensie MX 32
100x35x38,5 cm

379,-

Mariana MX 33 extensie de colţ
 72,2x72,2x38,5 cm

409,-

Oglindă MX 10
100x2x99,2 cm

329,-

Comodă MX 03
100x35x98 cm

764,-

Pantofar MX 01
55x35x37,2 cm

258,-

Cuier MX 11
55x35x160 cm

719,-

Dulap MX 20
55X35x197,2 cm

1.299,-

Dulap de colţ MX 23
72,2x72,2x197,2 cm

dimensiunile sunt în ordinea (lxAxh)

2 3
1

4

5

dimensiuni (lxAxh)

1- dulap cu rafturi   
2- oglindă
3- cuier
4- pantofar
5- comodă 

76x201x39 cm
95x92x4 cm

59x143x30 cm
76x50x38 cm
96x91x38 cm

909,-
368,-
427,-
397,-
779,-

ansamblu de unității pentru hol. Corpul alb, piesele de sus și de jos stejar 
San Remo. Dimensiuni (lxAxh): 248x39x201 cm.PROVENSAL ansamblu de unității pentru hol. Corpul alb, piesele frontale MDF alb 

HG extra lucios. Dimensiuni (lxAxh): 210x40x198 cm.SPACE

699,-dulap pentru
pantofi BGD54 

mobilier hol BGD104 

+



1.279,-1.279,-1.279,-

DERBY

1
3

4

2
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cu marginea 

modernă rotunjită 

cu marginea 

modernă rotunjită 

Lissi 01
60x29,5x200

Lissi 02
35x29,5x200

Lissi 10
44x29,5x200

Lissi 03
60x22,5x150

Lissi 07
60x29,5x115

Lissi 09
60x2,5x110

Lissi 05
35x2,5x110

Lissi 06
35x29,5x90

Lissi 08
60x29,5x90

Lissi 04
60x29,5x50

Lissi 06
Lissi 07
Lissi 08
Lissi 09
Lissi 10

517,-
297,-
168,-
159,-
129,-

Lissi 01
Lissi 02
Lissi 03
Lissi 04
Lissi 05
componentele se vând individual

LISSI
ansamblu de unității pentru hol, material: 
pal melaminat, fag/argintiu, dimensiunile sunt
listate în ordinea (lxAxh) în cm.

oglindă
80x3x62

233,-

ORESTES
ansamblu de unității moderne pentru hol, material: , cant ABS, model: Pal melaminat
stejar san remo. Componentele din sistemul de unității se vând individual, și sunt 

. Posibilitatea de a combina cu ansamblul de în stoc - pregătite pentru livrare
unității Orestes de la pagina 138. 

comodă 1D/90
90x35x47

269,-

comodă 2D/90
90x35x47

309,-

comodă 1D1S
45x35x98,5

348,-

pantofar 2K1S
60x35x98,5

463,-

cuier 60
60x25,5x141,5

329,-

cuier 90
90x25,5x141,5

509,-

panou cu 
oglindă 40

40x25,5x110,5

198,-

panou cu 
oglindă 45

45x25,5x141,5

259,-

dulap corner 1D
78x78x217,5

1.049,-

etajeră 1D
60x35x217,5

699,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm

2
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  3MOBILIER HOL

DERBY
ansamblu pentru hol, material: 
corpul  DTD placat + fețele frontale 
MDF cu , dimensiuni HG extra lucios
(lxAxh):  
1. comodă (1Z +1D): 50x35x88 cm, 
2. oglindă 50x78 cm, 
3. cuier 50x30x170 cm.

ansamblu de unităţii pentru
hol, material: corpul DTD 

placat + feţele frontale 
MDF cu , HG extra lucios

dimensiuni (lxAxh):
1. dulap de haine: 

   60x35x198 cm: 1.044,-,
2 412,-,. oglindă: 90x83 cm: 

3. pantofar (2Z+2D):
   100x35x88 cm: 879,-,

4. cuier: 
   60x30x198 cm: 469,-.

ODEN ansamblu de unităţi pentru hol şi pantofare, material: , Pal melaminat
modelul de culori: alb/ .alb lucios

pantofar batant 60
60,1x30,5x118,6 cm

ansamblu de hol: 
dulap de haine cu 2 rafturi: 
50,1x40,5x190 cm,
pantofar: 60,1x40,5x60 cm,
cuier: 60,1x26,6x60,1 cm

pantofar 97 combinat
97,1x30,5x83 cm 

599,-

588,-

1.112,-

Dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh) în cm:

nou

179,-
369,-
279,-
245,-
299,-

(preţul setului)



ŠPINA TÁ
KOVALIKOVÁ

w
en

ge
/a

lb
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856,-856,-856,-

componentele se 
vând individualMECKI

2

1

ansamblu pentru hol , material pal melaminat 
(16mm), (lxAxh): 91,8x25x200 cm, model: 
stejar sonoma, fag sau alb.

399,-

LADA 03 NEW

dimensiunile întregului ansamblu: (lxAxh): 
144x29x188 cm, material: , pal melaminat
modelul de culori: alb, stejar sonoma, stejar 
wotan/alb sau stejar sonoma /alb.stejar sonoma/alb

844,-

stejar sonoma alb

AMALIA

PARIS

ansamblu de unității pentru hol, în stilul provensal, material: DTD placat + MDF lăcuit 
(şipci decorative), modelul de culori: alb, . Componentele din sistemul mânere metalice
de unității se vând individual, și sunt . Dimensiunile în stoc - pregătite pentru livrare
sunt listate în ordinea (lxAxh). 

1- dulap cu rafturi 
şi oglindă 75356 (4 rafturi)
2- cuier 70308
3- comodă RTV 77812
4- pantofar 70309

62,6x40x200,7 cm

102,6x34,3x40 cm
102,6x41,6x50,8 cm
77,8x27,5x127,7 cm

1
2

3

4

fag

alb

stejar sonoma

1- dulap cu rafturi
2- ansamblu cuier

55x26x190 cm
100x26x190 cm

377,-
479,-

2

1
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1- dulap cu rafturi 
2- ansamblu cuier 

55x26x190 cm
100x26x190 cm

396,-
479,-

ansamblu de unităţii pentru hol, material: , model: pal melaminat
stejar sonoma/alb. Dimensiunile sunt în ordinea (lxAxh).VIRA-MECKI

1.029,-

319,-
774,-
859,-

  4 MOBILIER PENTRU HOL

stejar wotan/alb

model nou de culoare

ansamblu pentru hol, 
material: , pal melaminat
model: wenge/alb, 
dimensiunile sunt 
în ordinea (lxAxh).

nouGADIS
mobilier pentru hol cu oglindă, material: pal 
melaminat, cant ABS, modelul de culori: alb 
sau stejar sonoma, dimensiuni: (lxAxh): 
90x34x195 cm, dulap cu rafturi, sistem de 
deschidere PUSH UP.

975,-

alb

stejar sonoma

AMALIA

stejar sonoma

alb

539,-

MIDL
cuier cu oglindă, material: , cant  pal melaminat
ABS, modelul de culori: alb sau stejar sonoma, 
dimensiuni (lxAxh): 80x34x180 cm.

nou

PARIS

fag

pantofar practic cu 8 rafturi potrivită pentru fiecare hol. Material: , pal melaminat
modelul de culori: fag, stejar sonoma sau alb. Dimensiuni (lxAxh): 
68x34,9x197,1 cm. Livrat demontat.

alb

599,- MARINA

stejar sonoma



alb stejar sonoma

KORADO NEW
cuier pentru perete, modelul de culori: alb, fag, 
stejar sonoma, material: , (lxAxh) pal melaminat
70x3,2x100 cm.

alb

stejar sonoma

fag

1- dulap 2DV  
2- oglindă
3- cuier, panel
4- pantofar 

55,1x34,7x199 cm
99,8x1,8x70 cm

54x30,1x191,9 cm
99,8x34,7x91,4 cm

536,-
299,-
406,-
584,-

1

4

2

3

BALERINO

682,-

NOKO-SINGA 03NOKO-SINGA 04
ansamblu mobilier de hol, material pal 
melaminat, model: stejar sonoma, 
dimensiuni: (lxAxh): 90x30x187 cm.

ansamblu mobilier de hol, material pal 
melaminat, model: stejar sonoma, 
dimensiuni: (lxAxh) 111x30x185,5 cm.

844,-

stejar sonoma stejar sonoma

ansamblu de hol, model: stejar canyon/ , material: alb extra lucios
, dimensiunile sunt în ordinea (lxAxh).pal melaminatRACHEL hol

397,-

293,-

Pantofar 3K Tipul 10

Pantofar 2K Tipul 11

pal melaminat, model: alb + stejar sonoma, 
TOPTY Pantofar 2K: pantofar cu 2-rafturi înclinate, (lxAxh): 80x27x85 cm.
TOPTY Pantofar 3K: pantofar cu 3-rafturi înclinate, (lxAxh): 80x27x121 cm. TOPTY cuier perete: (lxAxh): 80x23x100 cm.

TOPTY Pantofar

179,-
Tipul 17 

cuier de perete

JUVEN
etajeră metalică practică 

cu 5-rafturi, model: crom, 
(lxAxh): 90x45x180 cm. 

Capacitatea unui raft 
este de 40 kg.

429,-

899,-

MOBILIER PENTRU HOL/PANTOFARE/CUIERE

159,-

KAPATER
pantofar cu șase rânduri 

și oglindă, ,  pal melaminat
model:  stejar sonoma, 

alb. 
Dimensiuni (lxAxh): 

50x20x180,5 cm.

pantofar practic cu oglindă, cu bare 
pentru pantofi pe ambele părți, 

material – , modelul pal melaminat
de culori: stejar sonoma, (lxAxh): 

50x29,4x181,5 cm. În pantofar 
încap 10  bare și aprox. 20 

de perechi de pantofi. 

543,-

BARNUM
cuier cu pantofar, model: 
metal negru, dimensiuni 
(lxAxh): 66x30x190 cm. 

nou

359,-
nou

BERGI
bancă practică cu spaţiu de depozitare albă sau stejar Sonoma, material 

, dimensiuni: (lxAxh) 60x30x44, 8 cm. Posibilitatea de a pal melaminat
cumpăra periniţă în material textil Savana 21 gri cu dimensiuni: 
55,6 x30x4 cm la preţul de . 99,-

666,-

stejar sonoma

alb stejar sonoma

ansamblu mobilier de hol, model: alb/beton 
sau alb/stejar sonoma, material: , pal melaminat
dimensiunile sunt listate în ordinea (lxAxh).

alb/beton

biela/dub sonoma

979,-979,-979,-
preţul pentru cuier 
oglindă şi comodă

SIMA

componentele se 
vând individual

1- cuier cu raft 
2- cuier

60x35,2x185 cm
130x35,2x185 cm

459,-

nou

979,-

459,-459,-459,-
preţul 

dulapului

5



VIVAT sistemul pantofare, material: , modelul de culori: stejar sonoma/alb, dimensiunile sunt în ordinea (lxAxh).pal melaminat

Tipul 4
74x35x85 cm

  

Tipul 1
50x28x92 cm

  

399,-
Tipul 2

50x28x116 cm
  

pantofar de 10 rânduri, potrivit pentru 
30 de perechi de pantofi, material: plastic + 

metal, culoare: gri/negru, dimensiuni 
(lxAxh): 64x19,5x154 cm, capacitate 

maximă de încărcare: 20 kg.

BOTIS TIPUL 5

92,-

pantofar de 10 rânduri, potrivit pentru 
50 de perechi de pantofi, material: 

plastic + metal, modelul de culoare: gri/negru, 
dimensiuni (lxAxh): 96x20x154 cm, 

capacitate maximă de încărcare: 32 kg. 

BOTIS TIPUL 4

109,-

pantofar de 10 rânduri, potrivit 
pentru 30 de perechi de pantofi, 

material: plastic + metal, culoare: alb, 
dimensiuni (lxAxh): 51x16,5x141 cm, 

capacitate maximă de încărcare: 18 kg. 

BOTIS TIPUL 2

62,- 79,-

pantofar de 10 rânduri, potrivit pentru 50 de 
perechi de pantofi, material: 

plastic + metal, culoare: alb, dimensiuni 
(lxAxh): 90x16x140 cm, capacitate 

maximă de încărcare: 30 kg. 

BOTIS TIPUL 1

IZABELA
pantofar batant cu 2 rânduri și o etajeră 
modernă, model universal (S/D), material: 

, model: stejar sonoma sau alb, pal melaminat
(lxAxh): 95x28x90 cm.

455,-

NOKO - SINGA  321 pantofar

pantofar batant pe 3-rânduri cu un sertar, material , pal melaminat
model: stejar sonoma sau alb, dimensiuni 
(lxAxh): 85x20x127 cm. 

438,- 519,-

Noko pantofare și mobilier hol, recomandăm să le combinați cu sistemul Noko de la pagina 129 şi 223

NOKO - SINGA 311 pantofar
pantofar batant pe 3-rânduri cu un sertar, material 

, stejar sonoma sau alb, dimensiuni pal melaminat
(lxAxh): 60x20x127 cm. 

184,- 247,-

BEKIM TIPUL 1 BEKIM TIPUL 2
96x37x93 cm 96x37x127 cm

pantofar practic organizator, pantofar, material: plastic+metal, modelul de culori: negru, dimensiuni 
(lxAxh). Posibilitatea de a combina cu dulapurile RODAN Tipul 2 de la pagina 216.BEKIM

ca
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CUIERE/PANTOFARE

ANABELA
pantofar cu dulapuri pe laterale, pal 
melaminat modele de culori , model stejar sonoma sau alb, 
noi  fag şi stejar wotan/alb, (lxAxh): 120x28x85 cm. 

568,-

stejar wotan/albfag
alb

stejar sonoma

noi modele de culori

ACARIO

184,-

cuier, model: metal-alb sau 
negru, (lxAxh): 54x38x158 cm.

ADALET
cuier, model: metal-fildeş, 

(lxAxh): 55x36x157 cm.

Tipul 3
50x28x152 cm

  

329,- 492,- 432,-

173,-

6



pantofar cu 5 sertare, , pal melaminat
model: alb, fag, prun și stejar sonoma/alb, 
dimensiuni (lxAxh): 58x18x170cm.

alb

fag

prun

alb

fag

prun

pantofar cu 3 sertare, model: , alb, fag, pal melaminat
prun și stejar sonoma/alb, dimensiuni 
(lxAxh): 58x18x106 cm.

285,-435,-

st
ej

ar
 so

no
m

a/
al

b

stejar sonoma/alb

FP-03-pantofarFP-02-pantofar

FP-01-pantofarFP-04-pantofar

325,-

473,- 533,-

MB pantofar DA 13MB pantofar DA 15

pantofar, material: MDF 
laminat, modelul de culori: 
natural sau cireş american, 
(lxAxh): 75x36,8x65 cm.

pantofar, material:  MDF 
laminat, modelul de culori: 
natural sau cireș american, 
(lxAxh): 112,4x36,8x66,7 cm

pantofar, material:  MDF 
laminat, modelul de culori: 
natural sau cireș american, 
(lxAxh): 77,8x36,8x110,2 cm.

pantofar, material: , MDF laminat
modelul de culori: natural sau cireș 
american, dimensiuni 
(lxAxh): 114,8x36,8x110 cm.
 

cireş american

cireş american

natural

natural natural

natural

MARIO NEW

442,-

319,- 398,-

219,-

289,-

Comodă cu 
extensie

TIPUL B+C - 2+8
30,2x31x201,5 cm

Dulap
TIPUL A - 7

60,2x31x201,5 cm

Cuier
TIPUL D - 6

60,2x28,6x156,8 cm

Extensie 
cu oglindă
TIPUL E - 5

60,2x28,6x105,6 cm

Comodă
TIPUL G - 4

60,2x31x95,9 cm

Cabinet fără pernă 
TIPUL F - 3

60,2x31x44,7 cm

695,-

Dimensiunile sunt listate 
în ordinea (lxAxh)  în cm 

727,-

cireş american

fotografie ilustrativă

cireş american

  7MOBILIER PENTRU HOL/PANTOFARE/BĂNCI

ansamblu de unității pentru hol, material: , modelul de culori: stejar sonoma. Componentele din sistemul de unității se vând individual și sunt - . pal melaminat în stoc pregătite pentru livrare
Posibilitatea de a cumpăra perne cu dimensiunea 60,2x5x30,5 cm la prețul de .113,-

pantofar pe  3-rânduri batant cu 6 sertare, 
material: DTD laminat, mânere metalice, 
modelul de culori alb/stejar artisan, (lxAxh): 
120x35x105 cm. Placa de sus şi placa de jos are 
grosimea laminatului de .22 mm

947,-

MODINI tipul 1

pantofar practic, material: , pal melaminat
mânere metalice, modelul de culori alb/stejar 
artisan, (lxAxh): 120x35x105 cm. Placa de sus 
si de jos are grosimea laminatului de .22 mm

MODINI tipul 2

733,-

noutăţi



215

ESMA
pantofar elegant, modelul de culoare alb, cu 
2 rafturi, material: pal melaminat + piciorușe 
din metal, dimensiuni (lxAxh): 80x24x45 cm. 

Model disponibil doar în limita stocului .

108,-

FATMA NEW
pantofar elegant cu 1-sertar, material: 

pal melaminat,  în modelul: alb, 
dimensiuni (lxAxh): 60x24x45cm.

147,-

KARMEL
pantofar elegant cu două rafturi și spațiu de 
depozitare în partea superioară, culoare albă 

în combinație cu natural, material: MDF +
bambus. Dimensiuni (lxAxh): 80x30x45 cm. 

Model disponibil doar în limita stocului.

242,-

LYROS
bancă de design cu pantofar, material: piele ecologică + metal, 
model: piele ecologică neagră + metal alb, (lxAxh): 70x35x45, 

înălțimea șezutului este de 45 cm. 

232,-

PANTOFARE/BĂNCI

NILS
pantofar universal cu 3-rafturi din 

oţel inoxidabil. Dimensiuni 
(lxAxh): 60x24x50 cm.

85,-

NARIO TIPUL 1
stejar sonoma

  

NARIO TIPUL 1
alb

  

NARIO TIPUL 2
stejar sonoma

  

NARIO TIPUL 2
alb

  

pantofar cu 2-rânduri batant cu 
2 rafturi, material: , pal melaminat

model: alb sau stejar sonoma, 
dimensiuni (lxAxh): 82x37x101 cm

438,-

pantofar cu 4-rânduri batant, 
material: , model: alb  DTD laminat

sau stejar sonoma, dimensiuni 
(lxAxh): 60x36x86 cm

NARIO TIPUL 5
stejar sonoma

  

NARIO TIPUL 5
alb

  

NARIO tipul 2

419,-
NARIO tipul 5

345,-
NARIO tipul 1

pantofar cu 3-rânduri batant, material: 
, model: alb sau stejar pal melaminat

sonoma, dimensiuni (lxAxh): 
50X29X119 cm

noutăţi

nou

tipul 3

110x35x46 cm 90x30x45 cm

bancă, material: bambus lăcuit + material textil. Modelul de culori: natural + gri, 
dimensiunile sunt în ordinea (lxAxh). Reumplerea inventarului 14.10.2019.LAVIDA

tipul 2

nou

 60x30x45 cm

tipul 1
299,-

în modelul gri + crom

RIVOLA

265,-
în model bej + 

alb şi maro+negru

209,-
LANGELLA NEW alb + gri + gri

bej + gri + gri

chocolatiu + maro închis + gri

176,-

ABOT

ne
gr

u+
m

ar
o

al
b

taburet cu cotiere tapițate, model: metal + 
piele ecologică-alb + alb sau metal + 
mater ia l -negru +  maro,  ( lxAxh) :  
49x32x52,5 cm. Model disponibil doar în 
limita stocului.

pantofar, material: MDF + metal, modelul de culori: alb + 
argintiu. Dimensiuni (lxAxh): 100x30x37 cm.

BRESO

nou
alb + argintiu

59,-

pantofar reglabil cu 4-rânduri, crom, 
(lxAxh): x23x67 cm.62-110

pantofar reglabil cu 2-rânduri, crom, 
(lxAxh): x23x35 cm. 63-110

DITA

107,-

material şi model: construcţie crom -
plastic negru, dimensiuni (lxAxh): 80x31x49,5 cm.

82,-MONTEGO

bancă cu pantofar, dimensiuni (lxAxh) 80x30x48 cm, material textil + 
metal, model: bej+gri+gri, maro închis+ciocolatiu+ gri, sau  
gri+alb+gri. Capacitate de încărcare de până la 80 kg. 

TEA

bancă de design, material: material textil+metal, modelul de culori: material bej+picioare albe, 
material maro+picioare negre sau material gri+picioare crom, dimensiuni (lxAxh): 90x35x41 cm. 
În stoc din 28.08.2019.

149,-

alb

353,-

LUSIA

stejar sonoma

bancă cu pantofar, material: 
MDF + metal, model: alb+crom, 

beton + crom sau stejar 
sonoma + crom, dimensiuni 

(lxAxh): 80x30x47cm. 
Capacitate de încărcare 

de până la 100 kg.

VIKAR

bej+metal negru

gri+metal alb
344,-

bej+metal alb

bancă de design, material: material 
textil + metal, model: metal alb 

+ material bej, metal alb + material
 gri, metal negru + material bej, 
dimensiuni (lxAxh): 101x41x45, 

inăltimea x adâncimea șezutului: 
45x41 cm. Modelul bej + metal alb 
disponibil doar în limita stocului.

364,-

model nou de culori

364,-

299,- 184,- 234,-

284,-
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 stocului lichidarea la pana valabile sunt si decoatiuni includ  NUmontaj, includ NU si transport incud NU TVA, includ Preturile .

 
 comenzii. lansarea de inainte informati va sa rugam va stocului disponibilitateaPentru

Nu garantăm pentru erorile de .imprimare   Dimensiunile pentru mobilierul tapițat

 
 originalul cu identice fie nu să posibil este și orientative sunt prezentate materialelor ale culoare de Nuanțele

  reclamație.
 de motiv un este nu toleranță cm.Această 5 +/- de toleranță o avea pot 

Pliantul este valabil până la emiterea următorului număr.

Comenzile

 
Telefon:
 
Adresa

 Bucuresti 2, sector parter, nr.122, Viitorului Str.
  lucru: de punct 

 0751.219.688 

 caminulhighclass@gmail.com
    e-mail: de adresa la face puteti le 

DEON
Cuier-servitor, 

material: metal, model: 
negru sau alb, dimensiuni 

(lxAxh): 46x40x113 cm

WILLY
cuier, material: 
metal-argintiu + 

lemn-fag, 
lxAxh): 49x51x178 cm.

SIMON
cuier, material: metal 
argintiu + lemn-fag, 

diametru: 45 cm, 
înălțime: 174 cm

 

 

109,-142,-

cuier, material: metal argintiu + 
portocaliu, lemn-fag, marmură-neagră, 

diametru: 38 cm, înălțime: 180 cm.

ALAN
cuier, material: metal 

argintiu + fag 
(plastic) diametru: 35 cm, 
înălțime: 178 cm. Model 

disponibil doar în limita stocului. 

JIMY
cuier, material: metal 

argintiu + lemn de fag + 
marmură, diametru: 38 cm, 

înălțime: 180 cm. Model 
disponibil doar în limita stocului.

HUBERT
cuier, material: crom + fag 
sau anin, înălțime: 192 cm, 

grosimea bazei 6,7 cm

ELO
cuier, crom + MDF 
placat, fag, (lxAxh): 

46x30x110 cm

IVAN
cuier - servitor, 

metal-crom 
+ lemn-fag, (lxAxh): 

48x28x111 cm

OLDO
suport de umbrelă, 

metal-crom + 
sticlă- neagră, 

diametru: 26 cm, 
înălțime: 60 cm

LUKE
cuier - servitor, metal-

argintiu + lemn-fag 
+ marmură-neagră, 
diametru: 30 cm, 
înălțime: 118 cm

FRANK
cuier - scaun 

servitor, metal
-argintiu + MDF 

placat-fag, (lxAxh): 
50x46x119 cm

 

SUNIL
cuier, model: 
crom + lemn 

natural, (lxAxh): 
46x28x110 cm

159,-

169,- 169,-

118,- 92,- 147,-188,-

VASIL
cuier, material: metal/lemn, 

model: negru strălucitor/
lemn natural, diametru: 
30 cm, înăţimea: 198 cm

ZORO NEW
cuier, model: 

crom/nuc, 
diametru: 30,5 cm
înălţime: 182 cm

189,-159,-

149,-

ELIAS
umeraș - cuier, 

material: 
metal + lemn, 

culoare: crom+alb, 
(lxAxh): 40x30x107cm

254,-

108,-

OTMAR
umeraș - cuier, 

material: 
metal, model: 

gri, (lxAxh): 
46x30x108cm

HORST
cuier, model: lemn - 
natural + metal - alb, 

diametru: 30 cm, 
înălţime: 180 cm

178,-

JAKOB
cuier de design, material: 

lemn curbat de mesteacăn, 
model: lemn natural, 
dimensiuni: (lxAxh): 

60x60x178 cm. 

218,-

159,-

anin

cuier, model: metal - alb sau 
negru, (lxAxh): 43x43x184cm.

BELVIN
cuier, material: metal 

negru+marmură, 
diametru: 37 cm, 
înălţime: 175 cm. 

 

99,-
nou

LORIK
cuier, material: metal negru, 

diametru: 29 cm, 
înălţime: 172 cm. 

 

66,-
nou

SADIK
cuier, material: metal, 

negru şi alb-plastic model, 
diametru 33 cm, 

înălţimea: 175 cm. 

negru

123,-

ELOS
cuier, model: metal alb + 

bază din marmură, 
diametru: 37 cm, 
înălţime: 175 cm. 

nou

JIMY NEW
cuier, model: metal alb, negru sau 
maro închis + bază din marmură, 

diametru: 37 cm, îmălţime: 175 cm.

127,-
nou

ALAN NEW
cuier, model: metal negru 

sau alb+ bază din marmură, 
diametru: 37cm, 
înălțime: 175 cm.

123,-
nou

FLOVER
cuier, metal alb sau roz + bază 
din plastic, diametru: 30,5 cm, 

înălţime: 171 cm. 

132,-
nou

GANIX

negru alb alb

119,-
nou

negru alb maro

166,-

109,-

CHARLES

fag

negru alb

69,-

EVERT
Cuier-servitor, 

material: metal, 
model: negru sau 
alb, dimensiuni 

(lxAxh): 43x37x108 cm

84,-

negrualb

Valabil din 21.08.2019 până la lansarea noului catalog.
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