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Aface�e de familie
Anul precedent a fost marcat de schimbări semnificative care ne-au afectat pe fiecare dintre noi. Am fost fortați să 

începem să gândim diferit și să găsim valori sau noi oportunități acolo unde nu le mai văzusem înainte. Afacerea noastră 

de familie, care este aici pentru dvs. de trei decenii, a suferit recent schimbări majore.

O parte importantă și, în același timp, un simbol al acestui progres, au fost schimbările recente de nume - de la Tempo 

Kondela la Kondela - și de identitate vizuală a mărcii noastre. Încercăm în permanență să vă ascultăm nevoile, așa 

că pregătim o mulțime de lucruri noi, dar în același timp, ne dorim să păstrăm tot ceea ce a fost important pentru 

dumneavoastră până acum.

Credem că vă putem ajuta să vă amenajați casa de vis, așa cum vă doriți. Vă mulțumim.
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 țesătură Orinoco 96 gri 

 țesătură Orinoco 24 - reflexe maro deschis 

 piele ecologică gri-maro Soft 04 

 model dreapta țesătură  Kronos 2 roșu 

 țesătură design Soro 21 taupe gri-bej 

 5.869,-  
 BUTON P 

 țesătură  Orinoco

 model dreapta Orinoco 21 gri deschis 

 piele ecologică  Soft

 set de canapele de colț complet tapițate, cu spătar reglabil, care asigură sprijinul confortabil al spătarului și capului, cusături decorative ale părții scaunului, design S / D, material: țesătură Orinoco 96 gri, Orinoco 21 gri deschis sau 
Orinoco 24 maro deschis. Există, de asemenea, o versiune pliabilă a Buton R în stoc, cu spațiu de depozitare la un preț de 6.359.- ,-  în 5 culori: alb, gri-maro sau Orinoco 96 gri, Orinoco 24 maro deschis și Orinoco 21 gri deschis. 
Dimensiuni (LxAxH): 275x225x71 / 85 cm, zona de dormit: (LxA): 125x200 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea 40x59 cm. În plus, este posibil să comandați în alte 5 versiuni de culoare ale țesăturii Orinoco sau în 7 versiuni de 
culoare din piele moale. Versiunile la comandă vin la prețul BUTON R pliant 6.686 ,- și BUTON P fix 6.159.- ,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 8,7 cm.    

01

97 9028 24

05 2903 09 10002 06 4004 23 85

000000 000 000000 000 000

 set de canapele pliante universal tapițat complet (S / D) cu spațiu de depozitare în formă de U cu picioare din lemn de culoare fag, inclusiv perne, material: KRONOS 2 roșu sau material KRONOS 22 gri. Dimensiuni (LxAxH): 
325x162x82 cm, zona de dormit ( WxD): 227x127 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 42x58 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 12 cm.    

 model dreapta țesătură Kronos 2 roșu 

NEW

 5.999,-  
 SASHA U 

ARCURI

ARCURI

ARCURI

 3 suporturi de poziționare 

 3 suporturi poziționabile 

Sfatul 
nostru!

 6.699,-  
 FABIA 

 model dreapta țesătură Soro 40 muștar 

 Canapea de colț modernă cu spațiu de stocare care oferă un plus de confort pentru brațe și cap. Canapeaua are cusături decorative, cu colțul pe stânga sau dreapta, material: Soro 40 muștar sau Soro 21 gri-bej. Dimensiuni: 
280x235x69/ 88 cm, zona de dormit este de 130x197, ÎxAdâncimea șezutului: 40x62 cm. Posibilitatea de a comanda în 4 versiuni color ale materialului la prețul de 6.999 ,-. Timp de livrare: 6-8 săptămâni. Înălțimea inferioară 
de la podea este de 8.7 cm.      

 țesătură  Soro    
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 țesătură Bonn 26 maro 

 țesătură Bonn 90 gri 

 model dreapta țesătură Preston maro 22 / pernă țesătură Jasmine violet deschis 62 

 țesătură  Jasmine țesătură  Preston

 6.799,-  
 LANZA 

 Set de canapele de colț complet tapițat, cu spațiu de depozitare, cotiere de poziționare care asigură un sprijin confortabil pentru spate și cap, design S / D, material: țesătură Preston maro 22 / perne țesătură Jasmine violet deschis 
62. Dimensiuni (LxAxH) ): 275x220x85 / 100 cm, scaun (LxAxH): 40x34x43 cm, zona de dormit (LxA): 120x190 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 43x53 cm. Posibilitatea de a comanda în 4 versiuni de culori ale țesăturilor 
Preston și Jasmine la prețul: 6.999 ,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

20 10094 60 3421 90 100

100 2940 9085 2323 96

 piele ecologică neagră 1100 / țesătură 
Malmo 95 gri închis 

 piele ecologică neagră 1100 / țesătură 
Malmo 90 gri 

000 000 000 000000 000 000 000 000000 000 000 000 000

 canapea elegantă de colț în formă de U, inclusiv perne, design S / D, material: piele ecologică neagră 1100 / țesătură Malmo 95 gri închis, piele ecologică neagră 1100 / țesătură Malmo 90 gri sau țesătură Malmo 23 maro. Dimensiuni: 
(LxAxH) : 344x163 / 194x70 / 81 cm, înălțime x adâncime de ședere 40x58 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 4,5 cm.    

 model dreapta țesătură design Malmo 23 maro 

NEW

 4.519,-  
 VITOS COLȚAR U 

 6.369,-  
 LEGAS 

 țesătură  Bonn țesătură  Orinoco

 Set de canapele de colț complet tapițate, cu spațiu de depozitare și cotiere reglabile, care asigură sprijinul confortabil al spatelui și capului, design S / D, material: țesătură Bonn 26 maro, 90 gri sau țesătură Soro 51 teracotă. 
Dimensiuni (LxAxH): 272x219x85 cm, zonă de dormit: (LxA): 126x197 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x57 cm. Posibilitatea de a comanda în 3 nuanțe ale țesăturii Bonn și 5 nuanțe ale țesăturii Orinoco la prețul de 6.694 ,-. 
Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 8 cm.    

 model dreapta țesătură Soro 51 teracotă 

HR SPUMĂ

ARCURI

ARCURI

ARCURI

 3 suporturi poziționabile 

 5 suporturi de poziționare 
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model stânga țesătură Cosmic 120 galben, 
perne - 01 crem / 03 maro

2 1B ZF - S + OTT 1B ZP -P

OTT MINI - S
110x100x83/97 cm

1.949,-

COLȚAR
100x100x83 cm

1.899,-

OTT MINI - D
110x100x83/97 cm

1.949,-

2 1B ZF - S
150x100x83/97 cm

2.699,-

OTT 1B ZP - S
85x175x83/97 cm

2.039,-

2 1B ZF - D
150x100x83/97 cm

2.699,-

1 1B - S
71x100x83/97 cm

1.289,-

1 1B - D
71x100x83/97 cm

1.289,-

FOTOLIU
90x92x83/97 cm

1.639,-

OTT 1B ZP - D
85x75x83/97 cm

2.039,-

1 BB
56x100x83/97 cm

999,-

2 BB ZF
135x100x83/97 cm

2.449,-

TABURET
70x70x42 cm

899,-

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

120 112 01 03 10 12 14123 124 125 160 190 04 15

ARCURI

Canapea de lux complet tapițată cu spătar reglabil care oferă suport confortabil pentru spate și cap, inclusiv perne decorative, posibilitatea de a vă asambla propria dimensiune de canapea din diferite componente, componentele 
sunt vândute individual. Colțar mare în formă de U, cu desfacere și spațiu de depozitare în design: țesătură Cablo 02 bej / perne 05 cărămidă / 02 bej sau țesătură Cosmic 120 galben / perne 01 crem / 03 maro. Dimensiuni: (LxAxH): 
320x175 / 210x83 / 97 cm , zonă pentru dormit: (LxD): 130x260 cm, adâncime x înălțime șezut: 62x42 cm. Posibilitatea de a comanda în 7 variante de culoare a țesăturii Cablo sau în 7 variante de culoare din piele ecologică. 
Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm. 

model stânga design Cablo 02 bej / perne - 05 cărămidă / 02 bej

țesătură Cablopiele ecologică

7.999,- 
MARIETA U

4 suporturi poziționabile
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model stânga piele ecologică design alb

3 LOCURI
200x90x88 cm

2.139,-

2 1B ZS - S
125x90x88 cm

1.759,-

3 1B ZF - S
175x90x88 cm

2.739,-

OTT 1B ZP - S
92x153x88 cm

2.089,-

2-LOCURI
155x90x88 cm

1.849,-

2 1B ZS - D
125x90x88 cm

1.759,-

3 1B ZF - D
175x90x88 cm

2.739,-

OTT 1B ZP - D
92x153x88 cm

2.089,-

FOTOLIU
110x90x88 cm

1.699,-

3 1B - S
175x90x88 cm

1.729,-

3 BB
150x90x88 cm

1.369,-

2 1B - S
125x90x88 cm

1.539,-

1 1B
87x90x88 cm

1.299,-

3 1B - D
175x90x88 cm

1.729,-

3 BB ZF
150x90x88 cm

2.379,-

2 1B - D
125x90x88 cm

1.539,-

1 BB
60x90x88 cm

1.099,-

COLȚAR
87x87x88 cm

1.369,-

OTT 1B
92x153x88 cm

1.639,-

TABURET
58x58x45 cm

549,-

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

120 112 01 03 10 12 14123 124 125 160 190 04 15

model dreapta Design țesătură Cablo 14 gri

țesătură Cablopiele ecologică

Canapea de lux complet tapițată, posibilitatea de a vă asambla propria dimensiune a canapelei din diferite componente, componentele sunt vândute individual. Colțar mare în formă de U cu desfacere și spațiu de depozitare în 
design: piele ecologică neagră, piele ecologică albă sau în material textil Cablo 14 gri. Dimensiuni (LxAxH): 330x215 / 153x88 cm, zonă de dormit: (LxA): 120x200 cm, înălțime x adâncime șezut: 45x53 cm. Posibilitatea de a comanda 
în 7 variante de culoare a țesăturii Cablo și în 7 variante de culoare din piele ecologică. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 3 cm. 

6.599,- 
BITER U

ARCURI
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2.479,-

 OTM BB CU SPAȚIU DE STOCARE 
 72 x 170 x 80/98  cm

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 3 BB 
 186 x 97 x 80/98  cm

2.689,-

 COLȚAR 
 97 x 97 x 80  cm

799,-

 2 BB 
 127 x 97 x 80/98  cm

1.799,-

 1 BB 
 63 x 97 x 80/98  cm

899,-

 COTIERĂ 
 28 x 93 x 57/67  cm

499,-

97

48 22

34

77

13

09 90

40

85

6128

29 100

60

97

83

 model stânga țesătură de design Monolith 37 smarald 

 model stânga chenilă Hugo 05 maro 

 chenilă  Hugo

 Set canapea de colț cu spațiu de depozitare, design S / D, material: țesătură gri Hugo 05 maro, sau țesătură Monolith 37 smarald. Dimensiuni (LxAxH): 270x220x93 cm, zonă de dormit (LxL): 200x120 cm, înălțime x adâncime șezut: 
51x53 cm. Posibilitatea de a comanda în 3 versiuni de culoare ale țesăturii Hugo sau în 6 versiuni de culori ale Monolith la prețul de 5.249,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 2 cm.    

 4.899,-  
 AMELIA 

 chenilă  Monolith NEW

ARCURI

ARCURI

 model dreapta țesătură Soro 13 taupe gri-bej 

 țesătură  Soro 

 Canapea complet tapițată cu cotiere reglabile care oferă suport confortabil pentru spate și cap, cotiere cu funcție de pliere, posibilitatea de a vă crea propria dimensiune a canapelei din diferite componente, componente vândute 
individual, colț Boby în țesătură: Soro 13 gri taupe bej, design S/ D. Dimensiuni: (LxAxH): 315x256x80 /   98 cm, înălțime șezut x adâncime: 45x57 cm. Posibilitatea de a comanda în 8 variante de culoare din componentele prezentate 
ale țesăturii Soro, timp de livrare 6-8 săptămâni.    

 5.499,-  
 BOBY 

 5 suporturi de poziționare 

 2 BB ZF 
 127 x 97 x 80/98  cm

2.199,-

 model dreapta Fabric Soro 97 Gri (Timp de livrare 6-8 săptămâni) 

 S  D 

 Descompunere: 127x130 cm 
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 3 LOCURI 
 200 x 91 x 93  cm

2.199,-

 3 BB 
 150 x 91 x 93/109  cm

1.469,-

 2 LOCURI 
155 x 91 x 93  cm

1.949,-

 2 1B - D 
 130 x 91 x 93  cm

1.539,-

 2 1B - S 
 130 x 91 x 93  cm

1.539,-

 3 BB ZF 
 150 x 91 x 93/109  cm

2.399,-

 2 1B ZS - S 
 130 x 91 x 93  cm

1.799,-

 3 1B - S 
 175 x 91 x 93/109  cm

1.739,-

 2 1B ZS - D 
 130 x 91 x 93  cm

1.799,-

 1 BB 
 60 x 91 x 93  cm

1.099,-

 FOTOLIU 
 110 x 91 x 93  cm

1.689,-

 COLȚAR 
 91 x 91 x 93  cm

1.389,-

 3 1B - D 
 175 x 91 x 93/109  cm

1.739,-

 3 1B ZF - S 
 175 x 91 x 93/109  cm

2.779,-

 3 1B ZF - D 
 175 x 91 x 93/109  cm

2.779,-

 OTT 1B ZP 
 91 x 150 x 93  cm

2.129,-

 1 1B 
 85 x 91 x 93  cm

1.329,-

 OTT 1B 
 91 x 150 x 93  cm

1.699,-

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

120112 01 03 10 12 14123 124 125 160 190 04 15

 model dreapta țesătură Cablo 14 gri 

 țesătură  Cablo piele ecologică 

 Canapea de lux complet tapițată cu tetiere reglabile pe înălțime, inclusiv perne, posibilitatea de a vă asambla dimensiunea canapelei din diferite componente, componentele sunt vândute individual. Colțar mare în formă de U, cu 
desfacere și spațiu de depozitare în design: țesătură Cablo 14 gri. Dimensiuni (LxAxH): 335x155 / 220x93 / 105 cm, zonă de dormit: (LxA): 125x270 cm. Înălțimea scaunului x adâncime: 46x55 cm. Posibilitatea de a comanda în 7 
variante de culoare a țesăturii Cablo sau în 7 variante de culoare din piele ecologică din componentele prezentate. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 3 cm.    

 7.599,-  
 BORN 

ARCURI

 Suprafață dormit 125x150 cm 

 Suprafață dormit 125x150 cm  Suprafață dormit 125x150 cm 

 S 

 S 

 S 

 D 

 D 

 D 
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1701 2411 0103 2113 1409

 set modern de canapele de colț universal complet tapițat, cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, material: țesătură SAVANA 05 gri la prețul 6.379,-, în țesătură SAVANA 16 ciocolată și în țesătură SAVANA 02 taupe gri-maro la 
prețul 6.719,-. Dimensiuni (LxAxH): 334x264x80 /   97 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 43x56 cm, zona de dormit: 200x130 cm. Posibilitatea de a comanda în 6 versiuni de culoare ale țesăturii ARIA și în 4 versiuni de culori 
ale țesăturii SAVANA. În plus, este posibil să comandați un Segoria P (fix fără spațiu de stocare) în culorile afișate la prețul: 5.999,-. Dimensiuni (LxAxH): 258x325x80 /   100 cm, înălțime x adâncime șezut: 43x56 cm. Termen de 
livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 4,5 cm.    

 țesătură SAVANA 05 gri 

 țesătură  Aria

 de la  6.379,-  
 SEGORIA LUX 

 țesătură SAVANA 16 ciocolată 

 țesătură SAVANA 02 taupe gri-maro 

 țesătură  Savana

ARCURI

0101 1135 0315 130934 17

 țesătură  Aria

 design stâng țesătură Aria 03 maro / piele 
ecologică Soft 31 alb 

 design stâng țesătură Aria 17 gri / piele ecologică Soft 31 alb 

 set modern de canapea de colț complet tapițat, cu spațiu de depozitare, cu tetiere reglabile, design S / D, material: țesătură Aria 17 gri / piele ecologică Soft 31 alb sau țesătură Aria 03 maro / piele ecologică 31 alb. Dimensiuni 
(LxAxH): 330x183 / 264x80 /   100 cm, zona de dormit: 270x130 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 43x56 cm. Posibilitate de comenzi individuale în 6 versiuni de culoare a țesăturii Aria și în 4 nuanțe de piele moale. Termen 
de livrare pentru comenzi individuale 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 4,5 cm.    

 piele ecologică  Soft

 6.987,-  
 KAMELIA U 

ARCURI

 5 suporturi de poziționare 

 5 suporturi de poziționare 

02 1604 1910

 țesătură  Aria

 design stâng textile Chester 17 mentol 

 set de canapele de colț confortabil complet tapițat, cu spațiu de depozitare, inclusiv perne mentol, design modern cu funcție de reglare a adâncimii scaunelor, umplutură interioară cu bile din silicon, design S / D, material: 
țesătură mentol Chester 13. Dimensiuni (LxAxH): 260x188x87 / zona de dormit ( LxA): 146x214 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 43x54 / 80 cm. Posibilitatea de a comanda în 5 variante de culoare a țesăturii Chester 
la prețul: 7.859 ,-. Timp de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 8,7 cm.    

 7.479,-  
 SATI 

ARCURI
MINGI 

SILICON 
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set de canapele de colț universal complet tapițat (S / D) cu spațiu de depozitare și cusături decorative, inclusiv perne, material: țesătură Metro 75 mentol sau țesătură Metro 99 gri închis. Dimensiuni: (LxAxH): 260x179x98 cm, 
zonă de dormit: (LxA): 148x205 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x50 / 90 cm. Posibilitatea de a comanda în 5 variante de culoare ale țesăturii Metro la un preț de 3.399,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului 
inferior de la podea este de 5,5 cm. 

țesătură Metro 75 mentol

țesătură Metro
NEW

3.179,- 
DEVLIN

model dreapta țesătură de design Rico 
12 gri

țesătură Metro 99 gri închis

000 000 000

87

000000 000 000

45

000

24

000000 000 000

37

000

11

000

set modern de canapele de colț tapițat complet, cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, design S / D, material: țesătură Rico 10 muștar sau țesătură Rico 12 gri. Dimensiuni (LxAxH): 258x164 x102 / 86 cm, zonă de dormit (LxA): 
197x126 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x56 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5,5 cm. 

model dreapta țesătură design Rico 10 muștar

4.949,- 
EVANGELIN

ARCURI

ARCURI

ARCURI

canapea de colț modernă complet tapițată, cu spațiu de depozitare și cotiere reglabile, care oferă suport confortabil pentru spate și cap, inclusiv pernă, design S / D, design culoare: piele ecologică 1114 negru / țesătură Lux 5 gri. 
Dimensiuni (LxAxH): 273x203x60 / 70 cm, zona de dormit: (LxD): 195x123 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 43x42 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 9 cm. 

model dreapta piele ecologică 1114 negru / țesătură Lux 5 gri

NEW

4.947,- 
GELAN

3 suporturi de poziționare

3 suporturi poziționabile
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01

0404

09

17 31

04

05

35

21

28

16

29

25

 set elegant de canapele pliante în formă de U, complet tapițat, cu spațiu de depozitare și cap și cotiere reglabile, design S / D, material: țesătură de smarald Kronos 19 sau țesătură de culoare gri maro Kronos 15. Dimensiuni (LxAxH): 
329x220x79 / 97 cm, zonă de dormit : (LxD): 256x129 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x57 cm. Posibilitatea de a comanda în 6 versiuni de culoare ale țesăturii Kronos. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului 
inferior de la podea este de 4,5 cm.    

 model dreapt țesătură Kronos 19 smarald 

 țesătură  Kronos

 6.379,-  
 LAMORA 

 canapea de lux complet tapițată în formă de U, cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, care oferă suport confortabil pentru spate și cap cu funcție de reglare a adâncimii șezutului, design S / D, material: țesătură Malmo 16 Taupe 
gri-maro. Dimensiuni: (LxAxH): 343x225x88 / 105 cm, zona de dormit: 268x141cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 44x56 / 71 cm. Posibilitatea de a comanda în 8 versiuni de culoare ale materialului Malmo, timp de livrare 6-8 
săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 4,5 cm.    

 model dreapt țesătură de Malmo 16 Taupe gri-maro 

 țesătură  Malmo

 7.999,-  
 TEODOR 

NEW

NEW

ARCURI

ARCURI

ARCURI

274 278275 281 283272 276 279

 canapea elegantă complet tapițată în formă de U, cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, design S / D, material: țesătură Tatum 272 maro deschis / maro Tatum 273. Dimensiuni (LxAxH): 315x182x79 / 97 cm, zonă de dormit: 
(LxA): 256x129cm, înălțime x adâncime de ședere: 42x57 cm. Posibilitatea de a comanda în 8 versiuni de culoare ale țesăturii Tatum. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 4 cm.    

 model dreapta Tatum 272 maro deschis / Tatum 273 maro 

 6.166,-  
 IMPERIO 

 țesătură  Tatum

 4 suporturi de poziționare 

 6 suporturi de poziționare 

 6 suporturi poziționabile 

 1 poziționare 

 model stânga țesătură Kronos 15 Taupe 
gri-maro 
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3413 40 8328 61

 model dreapta piele ecologică negru 14 / țesătură Inari 91 gri 

08

01

26

26

24

23

14

14

100

100

37

27

9018

18

22

22

81

 set de canapele de colț complet tapițat cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, design S / D, material: țesătură Soro 97 gri închis / gri Soro 90. Dimensiuni (LxAxH): 272x272x84, zona de dormit (LxA): 129x202 cm, înălțime x adâncime 
șezut: 43x63 cm. Posibilitatea de a comanda în 6 nuanțe de culoare a țesăturii Soro la preț: 6.575,-, timp de livrare 6 - 8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 model dreapta versiunea Soro 97 gri închis / Soro 90 gri 

 țesătură  Soro

 5.599,-  
 EMILY COLȚAR 

 Set de canapele de colț complet tapițat cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, design S / D, material: piele ecologică maro / țesătură Portland 24 maro. Dimensiuni (LxAxH): 343x272 / 174x83, zonă de dormit (LxL): 275x129 cm, 
înălțime x adâncime scaun: 43x63 cm. Posibilitatea de a comanda în 4 nuanțe de culoare din piele ecologică și în 6 nuanțe de culoare din țesătură Portland la prețul: 6.999,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea 
spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 model dreapta piele ecologică maro / țesătură Portland 24 maro 

 țesătură  Portland piele ecologică 

 6.499,-  
 EMILY U 

 Set de canapele de colț complet tapițat, inclusiv perne gri, design S / D, material: piele ecologică neagră 14 / țesătură Inari 91 gri. Dimensiuni (LxAxH): 345x193 / 165x78 cm, zona de dormit (LxA): 131x290 cm, înălțime x adâncime 
scaun: 40x63 cm. Posibilitatea de a comanda în 4 variante de culoare din piele ecologică în combinație cu 4 versiuni de culoare de țesătură Inari, timp de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este 
de 4,5 cm.    

 țesătură  Inari piele ecologică 

 5.737,-  
 LIBERTO U 

ARCURI

ARCURI

ARCURI



14 CANAPELE

 model stânga Designul este Malmo 96 
gri închis 

ARCURI

 set modern de canapele de colț tapițat complet, design în formă de S / D, cu spațiu de depozitare cu tetiere reglabile, care asigură sprijinul confortabil al spatelui și capului, material: țesătură Malmo 16 taupe gri-maro sau țesătură 
Malmo 96 gri închis. Dimensiuni (LxAxH): 330x183 / 196x79 / 97 cm, zona de dormit: 130x246 cm, înălțime x adâncime șezut: 43x56 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 4,5 cm.    

 model stânga țesătură Malmo 16 taupe gri-maro 

 6.379,-  
 SEGORIA U 

 4 suporturi poziționabile 

01 1103 09

 set de canapele de colț complet tapițate cu spațiu de depozitare și tetiere și cotiere reglabile, design S / D, material: țesătură Porto 35 gri. Dimensiuni (LxAxH): 274x180x81 / 100 cm, zonă de dormit: (LxA): 124x210 cm. Înălțimea 
scaunului x adâncime : 40x56 cm. Posibilitatea de a comanda în 4 nuanțe de culoare din țesătura Porto la prețul de 5.099,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 model dreapta țesătură Porto 35 gri 

 țesătură  Porto

 4.799,-  
 DONA 

ARCURI

 3 suporturi de poziționare 

1780 85 092102 04 01

 set de canapele de colț tapițate complet, cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, care asigură sprijinul confortabil al spătarului și capului, inclusiv perne, cusături decorative ale șezutului, design S / D, material: țesătură Alfa 120 
muștar sau țesătură Alfa 20 gri. Dimensiuni (LxAxH): 298x175x96 / 105 cm, zona de dormit: (LxA): 125x220 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 43 x 62 cm. Posibilitatea de a comanda în 8 variante de culoare: țesături Alfa la 
prețul: 7.359 ,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 model stânga țesătură Alfa 120 muștar 

 țesătură  Alfa

 6.379,-  
 NATIK NEW 

 țesătură Alfa 20 gri 

 3 suporturi de poziționare 

ARCURI
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40 2527 01 2315 29 37

 model dreapta țesătură Soro 91 maro 

ARCURI

ARCURI

HR SPUMĂ

000 000 000 000000 000 000 000 000000 000 000 000 000

 canapea extensibilă universală (S / D) complet tapițată, cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, care asigură un sprijin confortabil spatelui și capului, material: țesătură Soro 34 mentol sau Soro 91 maro. Dimensiuni (LxAxH): 
254x216x76 cm, zonă de dormit: ( LxD): 198x127 cm, înălțime x adâncime șezut: 46x58 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 10 cm.    

 model dreapta satil Soro 34 mentol 

NEW

 6.099,-  
 PENNY COLȚAR 

 3 suporturi de poziționare 

 Canapea universală (S / D) de colț complet tapițată, design S / D, cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, incluzând 2 perne decorative, material: țesătură Avis 29 mentol / 25 gri. Dimensiuni (LxAxH): 224x183x86 / 104 cm, zonă 
de dormit (LxD): 126x201 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 46x57 cm. Posibilitatea de a comanda în 8 versiuni color ale țesăturii Avis, timp de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 11 cm.    

 țesătură Avis 29 mentol / perne 25 gri / picioare nuanță fag 

 țesătură  Avis

 4.679,-  
 BELMONT 

 3 suporturi poziționabile 

2401 21 90 956006 03 86

 model dreapta Țesătură Soro 97 gri / piele 
ecologică albă moale 

ARCURI

 5 suporturi de poziționare 

 piele ecologică Soft  țesătură  Soro

 model stânga țesătură Soro 40 muștar 

 set modern de canapele complet tapițate cu spațiu de depozitare (2x) în formă de U, design S / D, material: Soro 40 muștar sau material Soro 97 gri / piele ecologică albă moale. Dimensiuni (LxAxH): 345x270 / 175 x 86 / 86/100 
cm, zona de dormit: 275x128 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x60 cm. Posibilitatea de a comanda în 6 versiuni de culoare a țesăturii Soro și în 3 nuanțe de culoare din piele Eco. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea 
spațiului inferior de la podea este de 10 cm.    

 7.839,-  
 MARELIA 
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NEW

 5.669,-  
 FELDA 

 set elegant de canapele de colț complet tapițat, cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, design S / D, material: țesătură Tatum 286 smarald / pernă 272 bej + 275 muștar. Dimensiuni (LxAxH): 265x182x86 cm, zonă de dormit (LxA): 
130x202 cm, înălțime x adâncime scaun: 45x62 cm. Posibilitatea de a comanda în 7 nuanțe de culoare a țesăturii Tatum la preț: 5.999,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 9 cm.    

 model dreapta Tatum 286 smarald / pernă 272 bej / 275 muștar 

 țesătură  Tatum

279

279

374

272

272

372

283

283

377

286

286

379

275

275

373

273

285

378

287

287

NEW

 6.999,-  
 MAVIS COLȚAR 

 model dreapta Versiunea Stark 382 gri închis 

 țesătură  Stark

 7.999,-  
 set elegant de canapele de colț complet tapițat cu spațiu de depozitare în formă de U, inclusiv perne, design S / D, material: țesătură Tatum 273 maro / pernă 286 smarald + 272 bej. Dimensiuni (LxAxH): 334x190 / 190x86 cm, 
zonă de dormit (LxA) : 128x275 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x60 cm. Posibilitatea de a comanda în 7 versiuni de culoare a țesăturii Tatum la prețul de 8.629,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior 
de la podea este de 9 cm.    

 model dreapta Tatum 273 maro / pernă 286 smarald + 272 bej 

 țesătură  TatumNEW

 FELDA U 

ARCURI

ARCURI

ARCURI

 set de canapele de colț modern, complet tapițat, spațios, cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, care asigură sprijinul confortabil al spatelui și capului, cotieră cu funcție de pliere, design S / D, material: țesătură Stark 382 gri 
închis. Dimensiuni (LxAxH): 345x220x103 cm, zona de dormit (LxD): 118x184 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x53 cm. Posibilitatea de a comanda în 6 nuanțe de culoare a țesăturii Stark la prețul: 7.469,-. Termen de livrare 6-8 
săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 4 suporturi de poziționare 

345 cm
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stejar
maro

stejar 
natural

stejar 
rustic

stejar 
wenge

274

72

85

278

16

29

275

84

100

281

23

283272

52

40

276

96

96

279

 set de canapele de colț modern complet tapițat, cu spațiu de depozitare în stil scandinav, cadru din lemn de calitate din stejar natural, picioare din lemn / stejar natural, design S / D, material: țesătură Primo 89 gri / Soro 40 muștar. 
Dimensiuni (LxAxH): 315x21280 / 92 cm, zona de dormit (LxA): 137x248 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 45x71 / 92 cm. Posibilitatea de a comanda în 5 versiuni de culoare ale țesăturii Primo în combinație cu 4 versiuni de 
picioare și cadru din lemn la prețul: 7.169 ,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 15 cm.    

 model dreapta țesătură Primo 89 gri / pernă Soro 40 muștar / lemn stejar natural 

 țesătură  Primo

 5.349,-  
 PANOS 

 set de canapele de colț modern, complet tapițat, cu spațiu de depozitare în stil scandinav, cadru din lemn de calitate din stejar natural, picioare metalice / culoare neagră, design S / D, material: Orinoco 37 verde. Dimensiuni: 
(LxAxH): 315x212x78 / 87 cm, zonă de dormit : (LxA): 137x248 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 44x71 / 92 cm. Posibilitatea de a comanda în 6 variante de culoare a țesăturii Orinoco la preț: 6.369,-  , timp de livrare 6-8 
săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 13 cm.    

 țesătură Orinoco 37 verde / stejar natural 

 țesătură  Orinoco

 5.659,-  
 SELBY 

 model dreapta țesăturii Tatum 273 taupe este gri-maro 

 set de canapea de colț de lux complet tapițat pe picioare din lemn cu 2 spații de depozitare, design S / D, material: țesătură Tatum 273 taupe gri-maro. Dimensiuni (LxAxH): 303x195 / 164x88 cm, zona de dormit (LxA): 124x254 cm, 
înălțime x scaun adâncime: 45x54 cm. Posibilitatea de a comanda în 8 nuanțe ale țesăturii Tatum, timp de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 11 cm.    

 țesătură  Tatum

 5.809,-  
 BRIDGET 

ARCURI

ARCURI

ARCURI
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 set de canapele de colț universal tapițat, confortabil, universal (S / D), cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, material: piele ecologică albă + țesătură Savana 05 gri sau țesătură Portland 23 gri-maro. Dimensiuni (LxAxH): 372x169 
/ 208x85 cm, zona de dormit (LxW): 320x123 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 41x51 / 78 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 țesătură Portland 23 gri-maro 

 5.549,-  
 FRANKFURT NEW 

ARCURI

7228 6141 96

 canapea de colț elegantă complet tapițată în formă de U, inclusiv perne, design S / D, material: țesătură Malmo 90 gri / perne Malmo 41 muștar / Malmo 90 gri. Dimensiuni (LxAxH): 340x193 / 163x78 cm, înălțime x adâncime 
șezut: 40x53 cm . Posibilitatea de a comanda în 5 versiuni colorate de material Malmo, timp de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 4,5 cm.    

 model dreapta Malmo 90 gri / perne Malmo 41 muștar / Malmo 90 gri 

 țesătură  Malmo

 5.299,-  
 BELLIS U 

ARCURI

1904 1306 10

 țesătură  Chester

 model dreapta țesătură design Chester 16 gri deschis 

 set de canapele de colț complet tapițate, cu spațiu de depozitare și cotiere de poziționare, care asigură sprijinul confortabil al spatelui și capului, inclusiv pernă, cusături decorative ale șezutului, design S / D, material: țesătură 
Chester 16 gri deschis. Dimensiuni (LxAxH): 345x202 / 202x70 / 90 cm, zonă de dormit: (LxA): 125x266 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x60 cm. Posibilitatea de a comanda în 5 variante de culoare a țesăturii Chester la prețul:
7.499 ,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 8,7 cm.    

 6.999,-  
 AMARETO U 

 4 suporturi de poziționare 

ARCURI

 țesătură albă + gri Savana 05 
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 canapea pliabilă complet tapițată, cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, design S / D (3F-RE-2SK sau 2SK-RE-3F), material: Matrix brown 5 sau Matrix 17 gri. Dimensiuni colț: (LxAxH): 267x217x86 / 114 cm , zona de dormit 
(LxA): 118x200 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x53 cm, fotoliu (LxAxH): 112x92x114 cm, scaun (LxAxH): 58x58x41 cm. Posibilitatea de a comanda în 6 versiuni de țesătură Matrix incluse la prețul: colțar -  5.369,-, fotoliu –
1.599,- , scaun – 539,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 10 cm.    

 model stâng versiunea 2SK - RE - 3F țesătură Matrix 5 maro 

 țesătură  Matrix

 4.999,-  
 SANTIAGO COLȚAR 

 universal (2SK-RE-3F-RE-2SK) set de canapele de colț complet tapițat, cu spațiu de 
depozitare și tetiere reglabile, material: piele ecologică maro / țesătură Matrix 5 maro. 
Dimensiuni (LxAxH): 338x217 / 217x86 / 106 cm, zonă de dormit : (LxA): 116x225 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 41x53 cm. Posibilitatea de a comanda în 6 versiuni de 
țesătură Matrix și în șase variante de culoare din piele ecologică colțar U mare – 
6.799,-, fotoliu – 1.599,- , taburet – 539,-.. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea 
spațiului inferior de la podea este de 10 cm.    

 Santiago U Mare 2SK-RE-3F-RE-2SK piele 
ecologică maro / țesătură Matrix 5 maro 

 6.489,-  
 SANTIAGO U MARE 

 set de canapele de colț complet tapițat, cu spațiu de depozitare și tetieră reglabilă, 
design S / D, (OTM-3F sau 3F-OTM), material: piele ecologică albă / țesătură gri Matrix 
16. Dimensiuni (LxAxH): 260x186x86 / 106 cm, suprafață pentru dormit (LxD): 116x200 
cm, înălțime x adâncime de ședere: 41x53 cm. Posibilitatea de a comanda în 6 versiuni 
de țesătură Matrix și 6 versiuni de culoare din piele ecologică la prețul: colțar mic - 
4.249,-, fotoliu – 1.599,- , taburet – 539,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea 
spațiului inferior de la podea este de 10 cm.    

 model dreapta piele ecologică 3F-OTM alb 
/ material Matrix 16 gri 

 3.999,-  
 SANTIAGO COLȚAR MIC 

 model dreapta piele ecologică OTM-3F-RE-2SK negru / material Matrix 19 gri închis 

 țesătură  Matrix piele ecologică  

 set de canapele de colț tapițate complet cu spațiu de depozitare și tetiere reglabile, design S / D OTM-3F-RE-2SK sau 2SK-RE-3F-OTM, material: piele ecologică neagră / material Matrix 19 gri închis. Dimensiuni (LxAxH): 338x217 
/ 217x86 / 106 cm, zona de dormit: (LxA): 116x260 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 41x53 cm. Posibilitatea de a comanda în 6 versiuni de țesătură Matrix și în șase versiuni de piele ecologică la prețul: colțar U – 5.979,-,
fotoliu – 1.599,- , taburet – 539,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 10 cm.    

 5.699,-  
 SANTIAGO U 

ARCURI

ARCURI

ARCURI

ARCURI

 model stânga țesăturii Matrix 17 este gri 

 TABURET 
 499,-    

 FOTOLIU 
 1.529,-    
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piele ecologică Madrid 1100 negru + țesătură Berlin 02 negru

piele ecologică Madrid 1100 negru + 
țesătură Berlin 02 negru

canapea extensibilă universală (S / D) complet tapițată cu spațiu de depozitare în formă de U, inclusiv perne, material: piele ecologică Madrid 120 alb + țesătură Berlin 01 gri-maro sau piele ecologică Madrid 1100 negru + țesătură 
Berlin 02 negru. Dimensiuni : (LxAxH): 314x153 / 211x75 / 85 cm, zona de dormit (LxA): 134x280 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 44x50 / 70 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 4,5 cm. 

piele ecologică Madrid 120 alb + țesătură Berlin 01 gri-maro

3.219,- 
STILA COLȚAR U

piele ecologică Madrid 120 alb + țesătură Berlin 01 gri-maro

set de canapele de colț universal complet tapițat (S / D), cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, material: piele ecologică Madrid 120 alb + țesătură Berlin 01 gri-maro sau piele ecologică Madrid 1100 negru + țesătură Berlin 02 
negru dimensiuni (WxDxH ): 346x158 / 158x82 / 90 cm, zona de dormit (LxD): 134x306 cm, înălțime x adâncime șezut: 44x50 / 70 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 4,5 cm. 

2.957,- 
ESSEN COLȚAR U

BURETE

BURETE

Preț 
redus

Preț 
redus
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 țesătură Lux 5 model gri / perne 

000 000 000 000000 000 000 000 000000 000 000 000 000

 set universal de canapele de colț tapițat universal (S / D) cu spațiu de depozitare, material: amestec de țesături gri, picioare / fag din lemn. Dimensiuni (LxAxH): 230x87 / 164x88 cm, zona de dormit (LxA): 122x200 cm. Înălțimea 
scaunului x adâncimea: 46x55 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 11 cm.    

 amestec de țesături gri + fag 

 3.279,-  
 VISBY 

 set de canapea de colț cu picioare din lemn și două perne decorative, design S / D, material: țesătură gri + picioare din stejar. Dimensiuni (LxAxH): 251x144x89 cm, zonă de dormit: (LxA): 111x221 cm, înălțime x adâncime șezut: 
42x53 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 18 cm.    

 model dreapta țesătură de design gri 
+ stejar 

 2.889,-  
 SOLMA 

 canapea universală complet tapițată (S / D) în stil vintage la modă, inclusiv perne, picioare din lemn, design culoare: țesătură Lux 5 model gri / perne sau țesătură Lux 13 maro / perne model. Dimensiuni (LxAxH): 240x240x64 / 91 
cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 40x42 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 4,5 cm.    

 țesătură Lux 13 maro / perne model 

 4.119,-  
 MOLA 

ARCURI

ARCURI

BURETE

NEW
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țesătură Malmo 95 gri închis

țesătură Malmo 83 gri deschis

țesătură Malmo 41 muștar

model stânga țesătură Malmo new 23 maro / Malmo new 08 maro 
deschis

țesătură Malmo 85 turcoaz

model stânga țesătură Malmo new 90 gri / Malmo new 61 roz 
pudră

set de canapele de colț universal complet tapițat (S / D) cu spațiu de depozitare, material: țesătură Malmo 95 gri închis sau VINCENT U Malmo 85 turcoaz. Dimensiuni (LxAxH): 293x146 / 185x70 / 85 cm, zonă de dormit: (LxA): 
120x262 cm , înălțime x adâncime de ședere: 40x44 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 15 cm. 

Malmo 85 turcoaz

5.069,- 
VINCENT COLȚAR U

set universal de canapele de colț tapițat universal (S / D) cu spațiu de depozitare, material: țesătură Malmo 61 roz antic, Malmo 41 
muștar, Malmo 85 turcoaz sau Malmo 83 gri deschis. Dimensiuni (LxAxH): 230x80 /   143x70 / 85cm , zonă de dormit: (LxD): 120x195 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 40x44 / 106 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 15 cm. 

țesătură Malmo 61 roz antic

3.409,- 
VINCENT COLȚAR

model stânga țesătură Malmo new 83 gri deschis / Malmo new 72 mentol

canapea de colț elegantă complet tapițată, cu spațiu de depozitare cu picioare din lemn, inclusiv perne decorative, design S / D, material: material Malmo 
new 83 gri deschis / Malmo new 72 mentol, material Malmo new 23 maro / Malmo new 08 maro deschis sau material Malmo new 90 gri / Malmo new 61 
roz pudră. Dimensiuni (LxAxH): 238 x146 x94 cm, zona de dormit (LxA): 145x206 cm, înălțime x adâncime șezut: 46x60 cm. Înălțimea spațiului inferior de 
la podea este de 8 cm. 

3.829,- 
HAKAN

ARCURI

ARCURI

ARCURI HR SPUMĂ
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 țesătură Aria 05 maro 
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 piele ecologică maro 128 / țesătură Berlin 01 reflexe maro-gri 

 piele ecologică neagră 1100 / material Berlin 02 negru 

 piele ecologică gri 195 / țesătură Savana 21 gri 

 set de canapele de colț universal (S / D) cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, material: piele ecologică neagră 1100 / țesătură Berlin 02 negru, piele ecologică 
maro 128 / țesătură Berlin 01 maro-gri sau piele ecologică gri 195 țesătură Savana 21 gri. Dimensiuni (LxAxH): 257x180x83 cm, zonă de dormit: (LxA): 149x206 
cm, înălțime șezut x adâncime: 39x65 / 90 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 3.749,-  
 TRAMP 

 set de canapele de colț tapițate complet cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, design S / D, material: piele ecologică neagră / țesătură Soro 97 gri închis. Dimensiuni (LxAxH): 280x174x83 cm, zonă de dormit: (LxA): 130x210 cm, 
înălțime x adâncimea scaunului: 43x63 cm. Posibilitatea de a comanda în 4 nuanțe de culoare din piele ecologică și în 6 nuanțe de culoare din țesătură Soro la prețul: 4.999,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea 
spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 model dreapta Versiune EMILY COLȚAR MIC piele ecologică neagră / țesătură Soro 97 
gri închis 

 țesătură  Soro piele ecologică 

 4.299,-  
 EMILY COLȚAR MIC 

 canapea de colț complet tapițată cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, design S / D, material: piele ecologică alb / Berlin 01 gri pătat sau țesătură Aria 05 maro. Dimensiuni (LxAxH): 260x175x75 cm, zonă de dormit (LxD): 135x195 
cm, înălțime x adâncime scaun: 43x65 cm. Posibilitatea de a comanda în 4 nuanțe de culoare din piele ecologică și în 4 nuanțe de culoare din țesătură Berlin la un preț de 3.469,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea 
spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 model dreapta piele ecologică design alb / Berlin 
01 gri 

 țesătură  Berlin piele ecologică 

 3.249,-  
 MINERVA 

ARCURI

ARCURI

02

ARCURI BONELL



24 CANAPELE

03 85 12008 18

 canapea de colț cu scaun, design S / D, material: țesătură Alfa 17 gri deschis. Dimensiuni (LxAxH): colț: 196x128x80 cm, scaun: 113x53x42 cm, zonă de dormit: (LxA): 120x170 cm, se creează după aplicarea scaunului. Înălțimea 
scaunului x adâncimea: 42x50 / 65 cm. Posibilitatea de a comanda în 5 variante de culoare ale țesăturii Alfa la prețul: 2.839,-lei, timp de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 14 cm.    

 model dreapta țesătură Alfa 17 gri deschis 

 2.699,-  
 KELLY 

 țesătură Soro 90 gri deschis 

 set elegant de canapele universal complet tapițat, cu spațiu de depozitare, material: țesătură Soro 90 gri deschis. Dimensiuni: (LxAxH): 252x179x91 cm, zonă de dormit: (LxA): 220x116 cm. Înălțimea scaunului x adâncime: 44 x95 
cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 4,5 cm.    

NEW

 3.449,-  
 KARLOTA 

ARCURI

10037 29 342290 32 051081 35 18

 design piele ecologică maro 19 + țesătură 
Portland 22 bej 

 model stânga piele ecologică alb 05 + țesătură Portland 91 gri 

 set de canapele de colț tapițate complet, cu spațiu de depozitare și spătar reglabil, care asigură sprijinul confortabil al spatelui și capului, inclusiv pernă decorativă, cusături decorative ale șezutului, design S / D, material: piele 
ecologică maro 19 + țesătură Portland 22 bej sau piele ecologică albăă 05 + țesătură Portland 91 gri - în stoc pentru livrare imediată. Dimensiuni: (LxAxH): 275x202x90 cm, zonă de dormit: (LxA): 125x200 cm, înălțime x adâncime 
șezut: 40x60 cm. Posibilitatea de a comanda în 7 versiuni de culoare din piele moale și în 5 versiuni de culoare din țesătură Portland la prețul: 4.899,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea 
este de 8,7 cm.    

 4.599,-  
 AMARETO NEW 

 țesătură  Portland  piele ecologică  Soft

ARCURI

 2 suporturi de poziționare 

ARCURI

 țesătură  Alfa
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 piele ecologică alb / Berlin 01 gri 

 țesătură Savana 03 maro 

26 14 0318 01 1108 02

 piele ecologică 1100 negru / țesătură Nevada 10 negru 

 set de canapele de colț universal complet tapițat (S / D) cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, material: piele ecologică albă / Berlin 01 gri la prețul de 3.749,-; țesătură Savana 03 maro la preț de 3.749,- sau piele ecologică 1.100 
neagră / țesătură Nevada 10 negru 3.399,-. Dimensiuni (LxAxH): 300x215x73 cm, zona de dormit 150x240 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 42x65 / 85 cm. Posibilitatea comenzilor individuale pentru o canapea în 4 variante 
de culoare din piele ecologică în combinație cu 4 versiuni de culoare din țesătură Berlin la un preț de 3.999,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 țesătură  Berlin piele ecologică 

 3.399,-  
 TONIKS 

ARCURI

924 029100 03990120 01

 canapea de colțar universală complet tapițată (S / D) în formă de U, cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, material: piele ecologică 120 alb / țesătură Berlin 01 gri. Dimensiuni (LxAxH): 420x210 / 210x85 cm, zona de dormit (LxA): 
150x360 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x65 / 90 cm. Posibilitatea de a comanda în 4 variante de culoare din piele ecologică în combinație cu 3 versiuni de culoare din țesătură Berlin la prețul: 4.999,-. Termen de livrare 
6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 piele ecologică 120 alb / țesătură Berlin 01 gri 

 țesătură  Berlin piele ecologică NEW

 4.779,-  
 TONIKS U 

ARCURI

420 cm

Preț 
redus

Preț 
redus

 confortabil 3 locuri + 2 locuri și fotoliu cu funcție de poziționare mecanică în până la 5 puncte de poziționare, 
2 locuri este în consolă cu cotieră în mijloc, design: țesătură maro. Dimensiuni 3 locuri: (LxAxH): 204x94x100 
cm, 2 locuri (LxAxH): 148x94x100 cm, fotoliu (LxAxH): 97x94x100 cm, adâncimea scaunului: 49x55 cm.    

 țesătură maro 

 8.599,-  
 FABRON 2 NEW 
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set de canapele de colț modern complet tapițat, cu spațiu de depozitare și cotiere reglabile, care asigură sprijinul confortabil al spatelui și capului, inclusiv pernă, cusături decorative ale șezutului, design S / D, material: material 
Monolith 77 albastru / model de pernă. Dimensiuni (LxAxH): 280x205 / 90 cm, zona de dormit: (LxD): 125x198 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 41x60 cm. Posibilitatea de a comanda în 5 variante de culoare a țesăturii 
Monolith la prețul: 4.699,- , timp de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 8,7 cm. 

model dreapta țesătură de design P Monolith 77 albastru / 
pernă model

țesătură Monolith

4.429,- 
AMARETA

set de canapea de colț cu spațiu de depozitare și cusături contrastante, inclusiv perne, design S / D, material: piele ecologică alb / țesătură Nemo 17 cusături negre / albe. Dimensiuni (LxAxH): 250x160x83 cm, zona de dormit 
(LxA): 120x200 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 41x57 cm. Posibilitatea de a comanda în 4 nuanțe de culoare din piele ecologică și în 4 nuanțe de culoare din țesătură Nemo la prețul de 4.389,-. Termen de livrare 6-8 
săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm. 

model dreapta piele ecologică alb / țesătură Nemo 17 
cusături negre / albe

țesătură Nemopiele ecologică 

3.799,- 
MARUTI

model stânga țesătură Zetta 302 gri deschis / perne Zetta 
305 gri închis

set de canapele de colț complet tapițat, cu spațiu de depozitare și două tetiere, inclusiv perne decorative, design S / D, material: țesătură Zetta 302 gri deschis / perne Zetta 305 gri închis. Dimensiuni (LxAxH): 276x218x90 / 100, 
zonă de dormit (LxD): 120x200 cm, înălțime x adâncime șezut: 45x60 cm. Posibilitatea de a comanda în 7 nuanțe de culoare a țesăturii Zetta la prețul: 5.649,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de 
la podea este de 10 cm. 

NEW

5.379,- 
DAFY

țesătură Zetta

3 suporturi de poziționare

ARCURI

ARCURI

ARCURI

Sfatul 
nostru!
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 Shaggy 8 ciocolată  Norn 07 gri 

 Norn 52 roz antic  Norn 15 gri închis 

 preț pentru fotoliu 1.459,- 
292 298293 301 304296 302

 set elegant de canapele de colț complet tapițat, cu spațiu de depozitare în stil clasic, design S / D, material: țesătură Zetta 294 maro. Dimensiuni: colț (LxAxH): 277x222x102 cm, zonă de dormit: (LxA): 116x210 cm, fotoliu - 92x92x102 
cm, înălțime x adâncime șezut: 46x54 cm. Posibilitatea de a comanda în 7 nuanțe de culoare a țesăturii Zetta la prețul: colțar – 5.799,-, fotoliu – 1.529,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la 
podea este de 2 cm.    

 model dreapta țesătură Zetta 294 maro 

 țesătură  ZettaNEW

 5.499,-  
 MORAG 

 3 locuri pliante tapițate complet cu spațiu de depozitare și fotoliu în stil scandinav modern, material: țesătură + lemn natural, design: muștar Norn 65, gri Norn 07, gri Norn 15 închis, Norn 52 roz antic sau ciocolată Shaggy 8. 
Dimensiuni (WxDxH ): 3 locuri: 210x94x92 cm, zona de dormit (LxA): 124x180 cm, fotoliu (LxAxH): 88x95x90 cm. Înălțimea și adâncimea scaunului: 45x62 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 13 cm.    

 Norn 65 muștar 

 4.077,-  
 AMEDIA 3R + 1 + 1 

 AMEDIA 3 LOCURI
 2.199,-    

AMEDIA FOTOLIU
 939,-    

ARCURI

ARCURI BONELL

Preț 
redus
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 Kronos 9 albastru + nuc 

 Kronos 29 roz antic + nuc  Kronos 19 verde + nuc 

 fotoliu modern – taburet într-un design elegant. Dimensiuni (LxAxH): fotoliu - 
85x90x105 cm. Înălțimea și adâncimea scaunului: 45x58 cm, taburet (LxAxH): 
50x50x40 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 13 cm.    

 FOTOLIU RUFINO 

03 16 25 6104 17

2280/07

31 69 8405 21

2280/03

34 72

 țesătură Flora bej 2280/01 + coordonata 
2281/01 

 preț pe fotoliu 

 1.399,-  

 preț pe taburet 

 389,-  

 canapea pliabilă cu spațiu de depozitare în versiunea 3R + 1 + 1, material: țesătură Flora bej 2280/01 + coordonată 2281/01, lemn: nuc închis sau țesătură Cablo 14 gri, lemn: wenge. Dimensiuni (LxAxH): 3 locuri: 225x95x95 cm, 
zonă de dormit: (LxD) 125x185 cm, înălțime x adâncime șezut: 42,5x53 cm, fotoliu (LxAxH): 88x90x95 cm, înălțime x adâncime șezut: 42,5x42 cm. Posibilitatea de a comanda în 2 versiuni de culoare a țesăturii Flora la prețul de
5.289,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 4 cm.    

 țesătură Cablo 14 gri  chenilă  Flora

 4.879,-  
 METY 

 Kronos 35 bej-auriu + nuc 

 canapea extensibilă modernă cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, picioare din lemn de culoarea nucului, design: țesătură Kronos 35 
bej-auriu, Kronos 29 roz antic, Kronos 19 verde, Kronos 9 albastru. Dimensiuni (LxAxH): 215x90x104 cm, zonă de dormit (WxD ): 126x190 
cm, înălțime x adâncime de ședere: 47x62 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 14 cm.    

 3.647,-  
 COLUMBUS 

 Canapeac 3 locuri și fotoliu, inclusiv perne, design material și culoare: corp Berlin 3 + parte de ședere Savana 25 maro sau model Savana 25 + perne Rose 14. Dimensiuni (LxAxH): 3R-canapea 221x91x90 cm, zonă de dormit 190x122cm, 
înălțime x adâncimea scaunului: 40x60 cm, fotoliu 79x78x85 cm, taburet 50x50x43 cm. Posibilitate de comenzi individuale în nuanța Berlin 03 și 12 nuanțe de țesătură Savana. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea 
spațiului inferior de la podea este de 7 cm.    

 Berlin 03 + Savana 25 

 chenilă  Savana Țesrătură.  Berlin

MILO

ARCURI

ARCURI

ARCURI

 taburet 

 569,- 

 Kronos 35 bej-auriu + nuc 

 Savanna 25+ perne model Rose 14 

 3 locuri    2.499,- 
 fotoliu    1.119,-
 taburet    569,- 

 3 LOCURI 
 2.369,-    

 FOTOLIU 
 1.039,-    

 preț pe set 
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model dreapta, material textil Malmo 08 
maro deschis

model dreapta, material textil Malmo 
95 gri

set de canapele de colț tapițate complet cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, design S / D, material: material Malmo 95 gri, material Malmo 72 mentol sau material Malmo 08 maro deschis. Dimensiuni: (LxAxH): 225x164x75 
cm, zonă de dormit: (LxA) : 140x200 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x50 / 75 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 4 cm. 

model dreapta, material textil Malmo 
72 mentol

2.369,- 
MILOR

tesătură Soro 40 muștar

tesătură Soro 23 taupe gri-bej

set de canapele de colț universal complet tapițat (S / D) cu spațiu de depozitare și cusături decorative, inclusiv perne, material: țesătură Soro 23 taupe gri-bej, Soro 97 gri închis, Soro 40 muștar. Dimensiuni (LxAxH): 261x178x98 
cm, suprafață dormit: (LxA): 148x203 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x58 / 90 cm. Posibilitatea de a comanda în 6 versiuni de culori ale țesăturii Alfa la prețul de 3.759,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului 
inferior de la podea este de 5 cm. 

NEW

3.399,- 
KEVAN COLȚAR
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2.389,- 
KEVAN

canapea extensibilă elegantă complet tapițată (canapea mare) cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, material: țesătură Alfa 13 gri deschis. Dimensiuni (LxAxH): 255x105x98 cm, zonă de dormit (LxA): 148x195 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 40x58 / 90 cm. Posibilitatea de a comanda în 6 versiuni de culoare ale țesăturii Alfa la prețul de 2.549,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm. 

țesătură Alfa 13 gri deschis

țesătură Alfa

ARCURI

ARCURI

BURETE

țesătură Alfa

tesătură Soro 97 gri închis
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 Alova 68 maro + Alova 66 bej 

 set de canapele de colț universal complet tapițat (S / D) cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, material: piele ecologică alb / țesătură Alova 36 gri. Dimensiuni (LxAxH): 244x145x78 cm, zonă de dormit: (LxA): 120x198 cm, înălțime 
și scaun adâncime: 40x55 / 75 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 2 cm.    

 piele ecologică albă / țesătură Alova 36 gri 

 2.749,-  
 OXFORD 

 set universal de canapele de colț tapițat (S / D) cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, material: țesătură Alova 36 gri + Alova 4 negru sau țesătură Alova 68 maro + Alova 66 bej. Dimensiuni: (LxAxH): 236x144x80 /   87 cm, zonă 
pentru dormit: (LxD): 120x200 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 40x44 / 67 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 3 cm.    

 Alova 36 gri + Alova 4 negru 

 2.099,-  
 MAREA 1 

 set de canapele colțar universal complet tapițat (design S / D) cu spațiu de depozitare, material: țesătură BONN 29 maro. Dimensiuni (LxAxH): 242x145x77 cm, zonă de dormit: (LxA): 122x196 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x55 
cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 3 cm.    

 țesătură Bonn 29 maro 

 2.959,-  
 DALAS COLȚAR 

BURETE

BURETE

BURETE
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 țesătură Mura 22 maro deschis / 01 alb 

 set de canapele de colț universal complet tapițat (S / D) cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, material: Mura 22 maro deschis / 01 alb sau material Mura 87 gri deschis / 100 negru. Dimensiuni (LxAxH): 190x134x84 cm, zonă de 
dormit: ( LxD): 130x190 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 40x50 / 62 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 țesătură Mura 87 gri deschis / 100 negru 

 1.639,-  
 GABO 

 țesătură Malmo 90 gri 

NEW

 1.809,-  
 PLAY 

 set universal de canapele de colț tapițat(S / D) cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, material: Malmo 90 gri sau material Malmo 23 maro. Dimensiuni (LxAxH): 227x142x76 / 79 cm, zonă de dormit: (LxA): 119x199 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 38x44 / 64 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 2,5 cm.    

 țesătură Malmo 23 maro 

BURETE

BURETE

 model dreapta Alova maro + material 
textil Berlin 03 maro 

 canapea de colț complet tapițată + fotoliu, design S / D, inclusiv perne, material Alova bej + țesătură Berlin 01 sau Alova maro + țesătură Berlin 03. Dimensiuni (LxAxH): 209x156x64 / 82 cm, fotoliu 100x60x40 cm, zonă de dormit: 
188x148 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x61 / 84 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 model stânga țesătură Alova bej + material textil Berlin 01 

 2.899,-  
 IDA NEW 

ARCURI

Preț 
redus
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 piele ecologică Madrid 1100 negru + 
țesătură Berlin 01 gri-maro 

NEW

 2.539,-  
 LUNY U 

 set de canapele de colț universal (S / D) cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, material: țesătură piele ecologică Madrid 120 alb + țesătură Berlin 01 gri-maro sau piele ecologică Madrid 1100 negru + țesătură Berlin 01 gri-maro. 
Dimensiuni: LxAxH : 310x140 / 140x77 / 80 cm, zonă de dormit: LxD: 118x260 cm, înălțime x adâncime de așezare: 39x48 / 60 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 2,5 cm.    

 piele ecologică Madrid 120 alb + țesătură Berlin 01 gri-maro 

BURETE

 model dreapta piele ecologică maro + 
țesătură chenilă Berlin 03 maro 

 canapea de colț complet tapițată, inclusiv perne, design S / D, material: piele ecologică alb + țesătură șenilă Berlin 01 sau piele ecologică maro + țesătură șenilă Berlin 03 maro. Dimensiuni (LxAxH): colț 207x198x92 cm, scaun: 
100x96x41 cm, zonă de dormit: 181x175 cm, (HxD): scaun: 41x65 / 81 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 model dreapta piele ecologică alb + țesătură chenilă Berlin 01 

 3.339,-  
 PETRANA NEW 

ARCURI

000 000 000 000000 000 000 000 000000 000 000 000 000

 set de canapele complet tapițate cu spațiu de depozitare în formă de S / D, material: țesătură gri Tatum 281. Dimensiuni: LxAxH: 254x216x76 cm, zonă de dormit: LxA: 198x127 cm. Înălțimea scaunului x adâncime: 42x58 cm. 
Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 4,5 cm.    

 model stânga țesătură Tatum 281 gri 

NEW

 4.719,-  
 KEYLA 

Preț 
redus

310 cm

ARCURI
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 model stânga țesătură Savana gri 

 Eșantion perne   Stând Samper. 

000

Boston
61

Boston
231

Kongo
730

Line
10
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31

Lobox
03

000 000 000000 000 000 000 000000 000 000 000 000

 set de canapele de colț universal (S / D) cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, material: Alova 67 maro + Alova 07 bej sau material Alova 36 gri + Alova 04 negru. Dimensiuni (LxAxH): 219x139x78 / 86 cm, zonă de dormit: LxA: 
119x199 cm, înălțime x adâncime de așezare: 39x45 / 65 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 2,5 cm.    

 Alova 36 gri + țesătură Alova 04 neagră 

 1.739,-  
 PAULITA 

 set de canapele de colț universal (S / D) complet tapițat cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, material: țesătură Alova 36 gri + Alova 07 bej sau țesătură Alova 67 maro + Alova 07 bej. Dimensiuni: (LxAxH): 200x139x77 / 83 cm, 
zonă de dormit: LxD: 119x199 cm, înălțime x adâncime de așezare: 39x44 / 65 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 2,5 cm.    

 țesătură Alova 36 gri + Alova 07 bej 

 1.589,-  
 ROMAND 

 set de canapele de colț cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, material: țesătură Inari 91 gri / perne Inari 100 negru sau model Savana gri / perne. Dimensiuni: (LxAxH): 203x140x75 cm, zona de dormit (LxA): 127x203 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 37x53 / 74 cm. Posibilitatea de a comanda în versiunile color ilustrate la un preț de 2.149,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 4 cm.    

 model dreapta material textil Inari 91 gri/ perne Inari 100 negru 

 2.099,-  
 MEXX 

BURETE

BURETE

BURETE

NEW

 țesătură Alova 67 maro + 
Alova 07 bej 

 țesătură Alova 67 maro + 
Alova 07 bej 

Preț 
redus
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 țesătură fotoliu Itaka 33 muștar 

 țesătură 2 LOCURI Itaka 33 muștar 

 țesătură 3 LOCURI Itaka 33 muștar 

58 51 41 14 11

 țesătură Soro 28 ciocolată  țesătură Soro 40 muștar 

 țesătură Soro 97 gri închis  țesătură Soro 90 gri 

 țesătură Soro 61 roz antic 

 țesătură Lincoln 1260 gri + Bahama 36 
negru 

 canapea extensibilă complet tapițată cu spațiu de depozitare, material: țesătură Soro 23 taupe gri-maro, 28 ciocolată, 90 gri, 97 gri închis, 40 muștar sau 61 roz antic. Dimensiuni (LxAxH): 220x85x84 cm, zonă de dormit: (LxA): 
140x190 cm, înălțime x adâncime șezut: 43x50 / 70 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm. Canapeaua este potrivită pentru somnul zilnic.    

 țesătură Soro 23 taupe gri-maro 

 1.979,-  
 PORTORIKO 

 3 locuri tapițate, 2 locuri și fotoliu complet tapițat, material: țesătură de smarald Itaka 10 sau țesătură de muștar Itaka 33, husă impermeabilă. Dimensiuni (LxAxH): 3 locuri - 178x78x85 cm, 2 locuri - 140x78x85 cm, fotoliu - 
87x78x85 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 46x48 cm. Posibilitatea de a comanda în 5 variante de culoare a țesăturii Itaka la prețul: fotoliu 859,-, 2 locuri – 1.289,- și 3 locuri – 1.629,-. Termen de livrare 6 - 8 săptămâni. 
Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 10 cm.    

 țesătură Itaka 10 smarald 

LUANA

 canapea extensibilă modernă complet tapițată, cu spațiu de depozitare, design: material Lincoln 1250 roz + Bahama 36 negru, material Lincoln 1254 galben + Bahama 36 negru sau Lincoln 1260 gri + Bahama 36 negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 213x100x94, zona de dormit (LxA): 152x190 cm, înălțime x adâncime șezut: 45x50 / 70 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 13 cm.    

 țesătură Lincoln 1250 roz + Bahama 36 negru NEW

 2.239,-  
 BERNIA 

 țesătură  Itaka

 FOTOLIU 

 799,-  
 2 LOCURI 

 1.189,-  
 3 LOCURI 

 1.499,-  

NEW

ARCURI BONELL

ARCURI

ARCURI

 Țesătură Bahama 36 galben + Bahama 
36 negru 
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 țesătură Malmo 95 gri  țesătură Malmo 85 albastru petrol 

 țesătură Malmo 81 albastru  țesătură Malmo 61 roz antic 

 țesătură Malmo 41 muștar  țesătură Malmo 26 maro 

 canapea extensibilă complet tapițată în stil scandinav modern cu spațiu de depozitare, material: țesătură Malmo 08 maro deschis, 26 
maro, 41 muștar, 61 roz antic, 81 albastru, 85 kerosen sau 95 gri. Dimensiuni (LxAxH): 225x85x84 cm, zonă de dormit : (LxD): 140x190 cm, 
înălțime x adâncime de ședere: 44x50 / 70 cm, picioare din lemn de culoare fag. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 12 cm. 
Canapeaua este potrivită pentru dormitul zilnic.    

 țesătură Malmo 08 maro deschis 

 1.979,-  
 DOREL 

 canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, design: piele ecologică albă + gri / țesătură Hugo 11 gri. 
Dimensiuni (LxAxH): 204x90x89 cm, zonă de dormit (LxA): 142x204 cm, înălțime x adâncime șezut: 42,5x52,5 
cm. Posibilitatea de a comanda în 4 versiuni de culoare ale țesăturii Hugo în combinație cu 3 versiuni de 
culoare din piele ecologică la un preț de 2.599,-. Termen de livrare 6 - 8 săptămâni. Înălțimea spațiului 
inferior de la podea este de 5 cm.    

 piele ecologică alb + gri / țesătură Hugo 
11 gri 

190 1100 120 06 100 23 01

 țesătură  Hugo piele ecologică  

 2.499,-  
 KARDYN 

 canapea extensibilă cu spațiu de depozitare și cusături contrastante, design: model Alova gri / perne model 
sau Savana negru / perne modele. Dimensiuni: (LxAxH): 196x87x75 cm, zonă de dormit: (LxA): 130x196 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 44x45 / 73 cm, preț pentru modelul Savana negru / pernă – 2.199,-. Înălțimea 
spațiului inferior de la podea este de 8,7 cm.    

 Model Alova gri / pernă model 

 2.089,-  
 ELIZE 

 canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, design: țesătură Nemo 16 gri / 08 verde / model perne AC4. 
Dimensiuni (LxAxH): 206x91x77 cm, zona de dormit (LxA): 146x200 cm. Înălțimea scaunului x adâncime: 
41x48 / 72 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 2.149,-  
 SPIKER 

 canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, design: material Nemo 17 negru / 14 gri / perne gri model. 
Dimensiuni (LxAxH): 203x91x73 / 83 cm, zona de dormit (LxA): 144x200 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x48 
/ 72 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 2.149,-  
 ROKAR 

ARCURI BONELL

ARCURI BONELL ARCURI BONELL

ARCURI ARCURI

 Savana negru/ pernă model 

Sfatul 
nostru!
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 țesătură Mono 235 roz antic / fag 

 țesătură Mono 238 turcoaz / fag 

alb fag

29

22

06

23

09

94

19

95

34 26 03 05

 canapea extensibilă modernă complet tapițată, cu spațiu de depozitare, cadru din lemn de fag de calitate, picioare metalice / negre, 
material: țesătură Mono 233 taupe gri-bej, Mono 238 turcoaz sau Mono 235 roz antic. Dimensiuni (LxAxH): 233x95x85 cm, zonă de 
dormit: (LxD): 138x200 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 45x55 / 75 cm. Culorile prezentate pot fi comandate și cu o ramă albă din 
lemn, timp de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 10 cm.    

 țesătură Mono 233 taupe gri-bej / fag 

 cadru de lemn 

 3.059,-  
 RAMOS 

 canapea extensibilă modernă, complet tapițată, cu spațiu de depozitare pe picioare din lemn, cu elemente de stil scandinav, inclusiv perne decorative, design: țesătură Paros 5 gri deschis + perne Kronos 29 roz / Kronos 9 albastru 
închis. Dimensiuni (LxAxH): LxAxH): 238x101x74 / 88 cm,: 153x190 cm, înălțime x adâncime șezut: 43x62 cm. Poate fi comandată în 6 versiuni de țesătură Kronos și în 2 versiuni de culoare de țesătură Paros. Termen de livrare 
6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 11 cm.    

 gri deschis și perne 

 țesătură  Paros țesătură  Kronos

 3.776,-  
 ARIANA 

 canapea extensibilă confortabilă, material: țesătură de Inari 94 gri + perne Rito 08 în 3 versiuni de culoare a 
țesăturii Inari. Termen de livrare pentru comenzi individuale 6-8 săptămâni. Dimensiuni (LxAxH): 139x97x84 
cm, zona de dormit 190x118 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 41x59 cm. Posibilitatea comenzilor 
individuale 6-8 săptămâni.    

 țesătură  Inari  țesătură de chenilă Inari 94 gri + perne Rito 08 

 2.519,-  
 LUSITA 

 Alova gri / portocaliu 

 canapea extensibilă, design: model Alova gri / portocaliu sau model Alova gri / perne. Dimensiuni (LxAxH): 
135x71x61 cm, zonă de dormit (LxA): 110x190 cm, înălțime x adâncime șezut: 30x50 / 65 cm.    

 1.099,-  
 KATARINA 

 Alova gri + perne 

ARCURI HR SPUMĂ

BURETE

BURETE

ARCURI BONELL
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100 90 60 28 22 11 95

 canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, design: țesătură Dot 15 gri-maro taupe. Dimensiuni: (LxAxH): 195x88x70 / 90 cm, zonă de dormit: (LxA): 130x195 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x52 / 73 cm. Posibilitatea de a 
comanda în 7 variante de culoare a țesăturii Dot la prețul: 2.149,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 1.999,-  
 FERIHA 

 burgund 

 albastru închis 

 gri 

 canapea extensibilă, material: țesătură de catifea + lemn-stejar, design: burgundy țesătură de catifea + picioare de stejar, gri țesătură de 
catifea + picioare de stejar, smarald țesătură de catifea + picioare de stejar sau albastru închis țesătură de catifea + picioare de stejar. 
Dimensiuni (LxAxH): 178x68x66 cm, zona de dormit (LxA): 84x178 cm, Înălțime x adâncime șezut: 34x44 cm. Înălțimea spațiului inferior 
de la podea este de 19 cm.    

 smarald 

 979,-  
 ALIDA 

 canapea extensibilă de lux cu spătar mijlociu rabatabil, material: piele ecologică + metal, design: piele 
ecologică bej. Dimensiuni (LxAxH) 170x79x76 cm, zonă de dormit (LxA): 170x101 cm, înălțime x adâncime 
șezut: 37x50 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 18 cm.    

 piele ecologică bej și metal 

 1.449,-  
 GOLDIA NEW 

 canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, design S / D, inclusiv trei perne, material: Alova gri 36 / perne 
model B103. Dimensiuni: (LxAxH): 197x75x78 cm, zona de dormit: (LxA): 140x185 cm. Înălțimea scaunului x 
adâncimea: 39,5x70 cm.    

 model stânga Alova gri 36 / perne model 
B103 

 1.549,-  
 EMU 

BURETEBURETE

BURETE

 țesătură Dot 15 gri-maro taupe 

 țesătură  Dot

ARCURI BONELL

Preț 
redus
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 smarald 

 roz antic 

 canapea extensibilă elegantă cu 2 perne, cadru metalic de calitate în auriu crom-auriu, material: țesătură de catifea + picioare auriu crom-auriu, design: roz antic Țesătură de catifea + picioare auriu crom - auriu sau albastru 
regal Țesătură de catifea + picioare auriu crom-auriu . Dimensiuni: (LxAxH): 203x92x86 cm, zona de dormit: (LxA): 110x175 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 43x56 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 20 cm.    

 albastru regal 

 1.689,-  
 HORSTA 

 roz antic 

 gri deschis 

 canapea extensibilă design cu spătar reglabil, material: țesătură de catifea + picioare de fag, design: țesătură de catifea smarald + picioare de fag, țesătură de catifea roz antic + picioare de fag sau țesătură de catifea gri deschis 
+ picioare de fag. Dimensiuni: (LxAxH): 213x81x77 cm, zona de dormit (LxA): 109x166 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 40x48 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 18 cm.    

 smarald 

 2.119,-  
 KAPRERA NEW 

 canapea extensibilă complet tapițată cu 2 perne, cadru metalic de calitate în auriu crom-auriu, material: țesătură + auriu crom-auriu, design: țesătură smarald + picioare auriu crom-auriu sau țesătură maro + auriu crom-auriu, 
spumă de înaltă calitate . Dimensiuni (LxAxH): 211x83x85 cm, zona de dormit (LxA): 104x180 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 45x52 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 18 cm. Model în design maro doar până 
la epuizarea stocurilor.    

 maro 

 1.788,-  2.025,-

 FASTA 

11%

 2.540,-  

BURETE

BURETE

BURETE

Sfatul 
nostru!
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 canapea extensibilă elegantă, material: țesătură de catifea + auriu crom-auriu, design: kerosen. Țesătură de 
catifea + picioare auriu crom-auriu. Dimensiuni (LxAxH): 180x85x76 cm, zona de dormit (LxA): 100x180 cm. 
Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 18 cm.    

 albastru petrol 

 1.499,-  
 RODANA 

 canapea extensibilă modernă, complet tapițată, cu spațiu de depozitare, material: Malmo 95 gri închis / 
țesătură de perne Alfa 120 muștar. Dimensiuni: (LxAxH): 204x84x88 cm, zonă de dormit: (LxA): 197x141 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 57x77 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 4,5 cm.    

 țesătură Malmo 95 gri închis / perne 
țesătură Alfa 120 muștar 

NEW

 2.049,-  
 KORALA 

 Alova maro - pe comandă 

 canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, material țesătură Alova 25 - bumbac maro cărămidă, țesătură 
maro Alova la prețul de 1.749,- la comandă. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Dimensiuni (LxAxH): 
193x74x70 cm, zona de dormit (LxA): 193x149 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 41x71 cm.    

 Alova 25 bumbac maro cărămidă 

 1.649,-  
 SARA 

BURETE

BURETE ARCURI

 catifea neomint 

 maro 

 canapea extensibilă design cu spătar reglabil, material: țesătură de catifea + lemn-stejar, design: neomint țesătură de catifea + picioare stejar, maro țesătură de catifea + picioare stejar sau albastru regal. Țesătură de catifea + 
picioare stejar. Dimensiuni (LxAxH): 210x92x82 cm, suprafață pentru dormit (LxD): 107x163 cm, înălțime x adâncime de ședere: 41x52 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 18 cm.    

 albastru regal 

 2.129,-  
 FILEMA 

BURETE

 canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, design S / D, inclusiv trei perne, material: Alova maro 67 / perne 
model B102. Dimensiuni: (LxAxH): 197x75x78 cm, zona de dormit: (LxA): 140x185 cm. Înălțimea scaunului x 
adâncimea: 39,5x70 cm.    

 model dreapta Alova maro 67 / perne model B102 

 1.549,-  
 LAOS 

BURETE
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 țesătură Alfa 04 mentol 

 țesătură Alfa 02 roz antic 

 canapea extensibilă modernă cu spațiu de depozitare pe picioare din lemn cu elemente de stil scandinav, design: țesătură Alfa 04 mentol, Alfa 17 gri sau Alfa 02 roz antic. Dimensiuni (LxAxH): 216x100x74 cm, zonă de dormit (LxA): 
155x190 cm, înălțime x scaun adâncime: 46x50 / 80 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 13 cm.    

 țesătură Alfa 17 gri 

 2.519,-  
 AURELIA 

 țesătură Aria 15 gri + turcoaz 

 canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, design: țesătură Aria 15 gri + turcoaz sau țesătură Aria 03 cappuccino + bej. Dimensiuni (LxAxH): 206x90x73 / 85 cm, zonă de dormit: (LxA): 145x200 cm. Înălțimea 
scaunului x adâncime: 41x50 / 76 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm. Canapeaua este potrivită pentru dormit în fiecare zi.    

 țesătură Aria 03 cappuccino + bej 

 2.149,-  
 CLIV 

ARCURI BONELL

ARCURI BONELL

 MIL 7373 mentol 

 țesătură MIL 7383 roz pudră 

 țesătură MIL 7372 bej 

 canapea extensibilă modernă cu spațiu de depozitare pe picioarele din lemn (negru) cu elemente de stil scandinav, inclusiv perne, design: țesătură MIL 7380 gri, MIL 7373 mentol, MIL 7383 roz pudră, MIL 7372 bej. Dimensiuni 
(LxAxH): 206x107x100 dormit (LxA): 136x184 cm, înălțime x adâncime șezut: 46x69 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 15 cm.    

 material MIL 7380 gri 

 1.929,-  
 PRIMO 

ARCURI BONELL
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 verde mentă 

 gri-maro-taupe 

 canapea extensibilă, material: țesătură + picioare din lemn, design: țesătură gri + picioare naturale, țesătură gri-maro-taupe + picioare din nuc închis sau țesătură verde-mentă + 
picioare din nuc închis. Dimensiuni (LxAxH): 189x76x89 cm, zona de dormit (LxA): 170x105 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 43x50 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este 
de 18 cm.    

 gri 

 1.659,-  
 OTISA 

 gri 

 maro  bej  muştar 

 gri  maro  bej  muştar 

 canapea extensibilă cu două perne și fotoliu, material: țesătură + lemn, design: țesătură turcoaz + picioare din nuc închis, țesătură maro + picioare naturale, țesătură bej + picioare din nuc închis, țesătură muștar + picioare din 
nuc închis sau țesătură gri + picioare din lemn negru. Dimensiuni: canapea (LxAxH): 200x85x85 cm, zona de dormit 180x109 cm, scaun pliant cu pernă (LxAxH): 79x86x85 cm, scaun pliabil 59x109,5 cm, înălțime șezut x adâncime: 
44x58 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 18 cm.    

 turcoaz 

 2.299,-  
 CANAPEA ARKADIA 

 79x86x85 cm, dispunerea fotoliului: 59x109,5 cm, înălțime x adâncime șezut: 44x58 cm    

 turcoaz 

 999,-  
 FOTOLIU ARKADIA 

BURETE

BURETE
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 gri-maro taupe 

 Cosmic 808 gri-maro / galben 715 

 Savana ciocolată 16 + Savana maro 
deschis 25 

 Savana gri închis 05 + Savana gri deschis 21 

 canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, design: țesătură Savana gri închis 05 / gri deschis 21, ciocolată Savana 16 / maro deschis 
25 sau țesătură Cosmic 808 gri-maro / galben 715. Dimensiuni (LxAxH): 200x105x88 cm, zonă de dormit (LxA): 145x198 cm, înălțime 
x adâncime șezut: 43x56 / 80 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm. Canapeaua este potrivită pentru somnul zilnic.    

 2.299,-  
 BOLIVIA 

BURETE

ARCURI BONELL

 canapea extensibilă modernă, material: țesătură de catifea + negru, design: albastru. Țesătură de catifea + picioare negru sau gri-maro taupe țesătură de catifea + picioare negre. Dimensiuni (LxAxH): 190x100x89 cm, zona de 
dormit (LxA): 120x190 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 45x62 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 16 cm.   Model disponibil doar până la epuizarea stocurilor. 

 albastru 

 1.199,-  1.269,-

 BUFALA 

920 924960 9859100 KN1131

2 locuri 

 989,- 

 modern, complet tapițat 3 locuri, 2 locuri și fotoliu, design: piele ecologică bej. Dimensiuni (LxAxH): 3 locuri: 205x78x63 cm, 2 locuri: 140x78x63 cm, fotoliu: 89x78x63 cm, înălțime șezut x adâncime: 40x55 cm. Posibilitatea de a 
comanda în 6 culori la prețul - fotoliu: 899,-, 2 locuri: 1.099, 3 locuri: 1.539. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 7 cm.    

 piele ecologică bej 

 piele ecologică 

HOMKER

BURETE
 3 locuri 

 1.439,- 
 fotoliu 

 879,- 
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 țesătură Turkus roșu  țesătură Malmo vișiniu 

 țesătură Malmo albastru  țesătură Turkus lămâie verde 

 țesătură Turkus roz  țesătură Turkus turcoaz 

 chenilă cărămidă + model 

 auriu chenilă + model 

 țesătură Portland 85 turcoaz / 100 negru 

 Silvester chenilă cub maro + microfază la prețul de 1.699 ,-

 canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, design: cărămidă + model, auriu + model, țesătură Portland 85 turcoaz / 100 negru sau țesătură Orinoco 29 maro / 24 maro deschis. Dimensiuni (LxAxH): 194x86x95 cm, zona de dormit 
(LxA): 120x194 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 45x55 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 2 cm.    

 țesătură Orinoco 29 maro / 24 maro deschis 

 1.599,-  
 ASIA NEW 

 canapea extensibilă cu spațiu de depozitare (LxAxH): 78x220x75 cm, zonă de dormit (LxW): 185x140 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 39,5x70 cm.    

 Alova orange + chenilă perne la un preț de 1.669 ,-

 de la  1.669,-  
 PATRYK 

 canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, material: țesătură roz turcoaz, roșu, verde 
lămâie sau albastru Malmo, vișiniu, muștar. Dimensiuni (LxAxH): 195x90x90 cm, zonă 
de dormit: (LxA): 116x195cm, înălțime x adâncime șezut: 47x53 cm . Înălțimea spațiului 
inferior de la podea este de 5 cm, în design Tarkus roz, turcoaz, lime sau roșu la prețul:
1.659,-.    

 țesătură de muștar Malmo 

 de la  1.579,-  
 ALABAMA 

BURETE

BURETE

ARCURI BONELL
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 model stânga chenilă Narnia aurie / microfază în prețul de 1.599 ,- 

 model stânga bumbac design Ba14 portocaliu + Alova la prețul de 1.559 ,- 

 maro  bordo 

 gri 

 gri-maro taupe 

 canapea extensibilă cu spațiu de depozitare (LxAxH): 
197x78x75 cm, zonă de dormit (LxA): 140x180 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 39,5x70 cm.    

 model dreapta design Alova maro la prețul de 1.499 ,- 

 de la  1.499,-  
 AGA D 

 canapea extensibilă modernă, cadru din lemn de calitate din stejar natural. Material: țesătură + lemn-stejar, design: țesătură maro + stejar natural, țesătură burgund + stejar natural, țesătură gri + țesătură naturală de stejar sau 
mentol + stejar natural. Dimensiuni (LxAxH): 214x84x84 cm, zonă de dormit (LxA): 106x184 cm, înălțime x adâncime șezut: 44x55 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 17 cm.    

 mentol 

 2.109,-  
 MAVERA 

 fotoliu complet tapițat cu pernă, material: țesătură + lemn de stejar, design: țesătură taupe gri-maro + 
picioare de stejar sau țesătură turcoaz + picioare de stejar. Dimensiuni (LxAxH): 76x92 / 160 / 195x73 cm, 
zona de dormit (LxA): 76x184 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x65 cm. Înălțimea spațiului inferior de la 
podea este de 18 cm.    

 turcoaz 

 1.269,-  
 FARIDO 

 canapea extensibilă complet tapițată cu 2 perne, material: țesătură + picioare de stejar, design: țesătură gri + 
picioare de stejar. Dimensiuni (LxAxH): 131x86x84 cm, zona de dormit (LxA): 131x200 cm. Înălțimea scaunului 
x adâncime: 37x56 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 18 cm.    

 țesătură gri + picioare stejar 

 1.549,-  
 IRIDA 

BURETE

BURETE

BURETE BURETE
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 maro 

 Savana 22 maro deschis 

 canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, material: țesătură Savana 22 maro deschis. Dimensiuni (LxAxH): 
145x85x84 cm, zonă de dormit: (LxA): 119x195 cm, înălțime x adâncime șezut: 46x50 / 70 cm. Înălțimea 
spațiului inferior de la podea este de 4 cm.    

 1.899,-  
 DOTY 

 gri 

 canapea extensibilă modernă, complet tapițată, cu 2 perne, material: țesătură + metal-negru, design: 
țesătură gri. Dimensiuni (LxAxH): 150x81x75 cm, zona de dormit (LxA): 150x197 cm, înălțime x adâncime 
șezut: 41x50 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 15 cm.    

 2.539,-  
 BODENA 

 gri deschis 

 scaun pliabil, material: țesătură + plastic, design: țesătură gri deschis sau țesătură maro. Dimensiuni (LxAxH): 
69x102x80 cm, zona de dormit (LxA): 69x181 cm. Înălțimea scaunului x adâncime: 42x42 cm. Înălțimea 
spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 1.499,-  
 OKSIN 

 catifea gri deschis 

 scaun pliabil confortabil cu pernă și cusături decorative, material: țesătură de catifea + plastic, design: 
țesătură de catifea gri deschis. Dimensiuni (LxAxH): 80,5x90x92,5 cm, zonă de dormit (LxA): 64x193,5 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 42x52 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 1.899,-  
 IGRIM 

 canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, design S / D, material: gri Oslo 95 / Oslo 100 negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 197x78x75 cm, zona de dormit (LxA): 185x140 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 39,5x56 / 70 cm.    

 1.599,-  
 DIANE 

 model stânga chenilă Oslo gri 95 / Oslo 100 negru 
BURETE

BURETE ARCURI

ARCURIARCURI

ARCURI

 canapea extensibilă modernă complet tapițată, cu 2 perne, cusături decorative și buzunare laterale, material: 
țesătură + plastic, design: țesătură gri. Dimensiuni (LxAxH): 134x101x82,5 cm, zona de dormit (LxA): 120x192 
cm, înălțime x adâncime șezut: 42x54cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 2.889,-  3.210,-

 NIKARA 

10%
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 gri 

 maro 

 gri 

 maro 

04 07 67 29 36 43 41

80

Comp 1
Romantic

Paris 1
Romantic

Paris 3

31 100

 model FRENKA BIG BED NEW, care diferă printr-o zonă de dormit mai mare, design: țesătură turcoaz, maro sau gri. 
Dimensiuni: (LxAxH): 154x105x95 cm, zonă de dormit 200x130 cm, înălțime șezut x adâncime: 44x66 cm.    

 turcoaz 

 2.749,-  
 FRENKA BIG BED NEW 

 canapea extensibilă modernă, material: țesătură + picioare din plastic, design: țesătură turcoaz, maro sau gri. 
Dimensiuni: (LxAxH) 154x103x87 cm, zona de dormit 180x130 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 44x61 cm.    

 turcoaz 

 2.696,-  
 FRENKA NEW 

 model dreapta Altara maro + bej 

 țesătură  Alova

 model stânga Alova verde + bej, design 

 fotoliu pliabil cu spațiu de depozitare, furnizat cu o pernă, material: Alova verde + bej sau Altara maro + bej. 
Dimensiuni: (LxAxH): 104x78x70 cm, zona de dormit: (LxA): 75x185 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 34,5x40 
cm. Preț în Altara 1.259,-. Posibilitatea de a comanda în 7 nuanțe ale țesăturii Alova la prețul de 1.199,-. 
Termen de livrare 4 - 6 săptămâni.    

 de la  1.199,-  
 KUBOŠ 

 țesătură  Savana Sampler de pernă 

 fotoliu pliabil modern cu spațiu de depozitare, material: țesătură Savana 21 gri / pernă roșu Tokyo, Savana 16 maro / model de pernă Paris 3, Savana 05 gri / gri în carouri, Savana 16 maro / maro în carouri. Dimensiuni: (LxAxH): 
100x87x90 cm, zona de dormit: (LxD): 100x190 cm, înălțime x adâncime șezut: 45x55 / 78 cm. Posibilitatea de a comanda în 3 versiuni de culoare a țesăturii Savana la un preț de 1.546,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. 
Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 1.289,-  
 KENY 

 Savana 21 gri / pernă roșu Tokyo  Savana 16 maro / model maro cu carouri  Savana 05 gri / model gri cu carouri  Savana 16 maro / model Paris 3 

BURETEBURETE

BURETE

BURETE

Sfatul 
nostru!
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 Cablo 10 mentol / 01 crem 

01 09 20 29

01

16

03

26

04

38

12

51

14

96

15

 fotoliu pliabil modern cu spațiu de depozitare, material: țesătură Cablo 10 mentol / 01 crem sau Cablo 12 roz pudră / 13 gri deschis. Dimensiuni: (LxAxH): 100x87x90 cm, zonă 
de dormit: (LxA): 100x190 cm, înălțime x adâncime șezut: 45x55 / 78 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm.    

 Cablo 12 roz / 13 gri deschis 

 1.399,-  
 KENY NEW 

 canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, material: Dubai 29 maro. Dimensiuni: (LxAxH): 126x100x81 cm, zonă 
de dormit: (LxA): 110x195 cm, înălțime x adâncime șezut: 35x65 cm. Posibilitatea de a comanda în 4 variante de 
culoare de țesătură Dubai la un preț de 1.569,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior 
de la podea este de 5 cm.    

 Dubaj chenilă 29 maro 

 țesătură  Dubaj

 1.539,-  
 MILI 2 

 scaun pliabil cu spațiu de depozitare, material: Laris 1602/16 portocaliu. Dimensiuni: (LxAxH): 95x100x81 cm, 
zonă de dormit: 80x195 cm, înălțime x adâncime șezut: 35x65 cm. Posibilitatea de a comanda în 4 variante de 
culoare de țesătură Dubai la un preț de 1.299,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni.  

 chenilă Laris 1602/16 portocaliu 

01 09 20 29

 țesătură  Dubaj

 1.259,-  
 MILI 1 

 țesătură  Cablo

 fotoliu pliabil cu spațiu de depozitare, material: țesătură Cablo 10 mentol / 15 gri. Dimensiuni (LxAxH): 150x85x70 cm, zonă de dormit: (LxA): 80x198 
cm, înălțime x adâncime șezut: 42x75 cm, pliabil automată. Posibilitatea de a comanda în 6 versiuni de culoare a țesăturii Cablo la prețul de 1.479,-. 
Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 3 cm.    

 model dreapta țesătură Cablo 10 mentol / 15 gri 

 1.439,-  
 BELLA 

BURETE

BURETE BURETE

ARCURI BONELL

 țesătură 3 locuri Riviera 81 Paris albastru 

 țesătură  Riviera

 scaun pliabil confortabil complet tapițat, 2 locuri și 3 locuri cu spațiu de depozitare și cusături decorative, inclusiv perne, material: fotoliu - țesătură Riviera 41 muștar, 2 locuri - țesătură Riviera 91 gri deschis, 3 locuri - țesătură 
Riviera 81 albastru Paris. Dimensiuni (LxAxH): cm, 2 locuri - 126x105x85 cm, 3 locuri - 146x105x85 cm, zona de dormit (LxA): fotoliu - 81x200 cm, 2 locuri - 111x200 cm, 3 locuri - 131x200 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 37x66 
cm. Posibilitatea de a comanda în 5 variante de culoare ale țesăturii Riviera la prețul: fotoliu – 1.489,-, 2 locuri – 1.749,-, 3 locuri – 1.979,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 2 cm.    

ALANA
NEW

 țesătură fotoliu Riviera 41 muștar  țesătură 2 locuri Riviera 91 gri deschis 

ARCURI

 3 LOCURI 
 1.859,-    

 2 LOCURI 
 1.599,-    

 FOTOLIU 
 1.379,-    
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 model stânga țesătură Cablo albastru 
deschis 11 

 CANAPEA BROKEN  TABURET BROKEN 

06 13 04 19 10

 țesătură  Haiti

 țesătură  Cablo

01 04 12

14 15 03

3 11 34

02 14 01 02 03

 canapea și scaun elegant, inclusiv pernă, material: țesătură Chester 17 gri, picioare din lemn de culoare fag. Dimensiuni: (LxAxH) canapea: 
144x76x67 cm, scaun: 76x63x41 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x53 cm. Posibilitatea de a comanda în 5 variante de culoare a 
țesăturii Chester incluse: canapea – 1.239,- și scaun – 489,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea 
este de 13 cm.    

 model stânga țesătură Chester 17 gri 

 țesătură  Chester

 1.159,-  
BROKEN

 fotoliu relaxare design cu pernă, bluetooth și difuzor, material: țesătură + lemn, design: 
țesătură gri deschis + picioare nuc închis. Dimensiuni (LxAxH): 75x163x87 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 49x130 cm.    

 1.768,-  
 GREGOR 

 canapea extensibilă cu spațiu de depozitare, inclusiv perne, material: țesătură Haiti 41 cusătură 
gri-albă / albă sau țesătură Cablo 11 albastru deschis. Dimensiuni (LxAxH): 149x90x80 cm, zonă de 
dormit: (LxA) 80x195 cm. Înălțimea scaunului x adâncime: 40x83 cm. Posibilitatea de a comanda în 3 
versiuni de țesătură Haiti sau în 6 versiuni de țesătură Cablo, la prețul: 1.659 ,- timp de livrare 6-8 
săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 10 cm.    

 model stânga țesătură Haiti 41 cusături gri-negru 
/ alb 

 1.549,-  
 LAUREL 

 piele neagră  piele ecologică roșie - la 
comandă  chenilă  Boss  chenilă  Berlin

 fotoliu de relaxare, design culoare piele ecologică neagră, piele ecologică maro, piele ecologică albă sau piele ecologică gri. 
Dimensiuni (LxAxH): 178x64x92cm. Posibilitatea de a comanda în piele ecologică roșie, în 2 versiuni Boss și în 3 versiuni Berlin 
la un preț de 1299 ,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni.  

 1.279,-  
 LONG 

 piele ecologică albă  piele ecologică maro 

 piele ecologică gri 

 TABURET BROKEN 
 479,-    

 CANAPEA BROKEN 
 1.159,-    

BURETE

BURETE

BURETEARCURI BONELL

 țesătură New York G 003 gri 

 scaun modern de relaxare, material: țesătură New York G 003 gri. Dimensiuni (LxAxH): 
68x172x87cm, înălțime x adâncime șezut: 74,5x116 cm. Posibilitatea de a comanda în 5 
variante de culoare în material New York. Termen de livrare 6-8 săptămâni. Înălțimea 
celei mai înalte părți a scaunului de la podea este de 39 cm.    

 MALIMO 
 1.339,-  

 țesătură  New York

G 005 G 006 G 007 G 008 G 010

NEW

ARCURI
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 piele ecologică D8 neagră 

 439 ,- țesătură Savana 72 mentol  439 ,- țesătură Savana 17 bej  459 ,- țesătură Kronos 22 gri  459 ,- material Kronos 05-09 
albastru 

 459 ,- țesătură Kronos 14 smarald 

 459 ,- piele ecologică albă / 
chenilă Lava 5 

 459 ,- piele ecologică neagră / 
chenilă Lava 5 

 419 ,- maro microfazat  419 ,- roșu microfazat  459 ,- țesătură din piele ecologică 
neagră / ziar 

 piele ecologică 

80 924 92605 9100 10 4361 920 2203 912 42 36

 țesătură  Soro

microfazat țesătură  Savana

 fotoliu. Dimensiuni (LxAxH): 65x60x77 cm, înălțime x adâncime șezut: 45x45 cm, material: țesătură Savana 72 mentol, 61 roz pudră, 17 bej sau țesătură Kronos 14 smarald, 05-09 albastru, 22 gri. Posibilitatea de a comanda fotoliu 
Cuba în diferite nuanțe ale țesăturii Savana la prețul de 459,- și a țesăturii Kronos la prețul de 479,-, timp de livrare 6 - 8 săptămâni.    

 439 ,- țesătură Savana 61 roz 
pudră 

 CUBA 

 fotoliu. Dimensiuni (LxAxH): 65x60x77 cm, înălțime x adâncime șezut: 45x45 cm, material: țesătură model ziar, țesătură microfazată: maro, verde, roșu, albastru, portocaliu, piele ecologică: bej, portocaliu, negru, maro + piele 
ecologică albă + piele neagră/ țesătură neagră sau piele neagră. Prețul scaunului în piele ecologică: 459,- și în țesătura Lava în combinație cu piele ecologică la prețul: 459,-. Posibilitatea de a comanda în versiunile colorate 
ilustrate ale țesăturilor: Savana, Kronos, Soro, Lava, microfază sau piele ecologică, prețul în versiunea Soro este de 459,-, prețul în versiunea Lava este de 459,-. Timp de livrare 6-8 saptamani.    

 CUBA 

 piele ecologică D1F bej 

 fotoliu, design: piele ecologică bej D1F sau piele ecologică neagră D8. Dimensiuni: (LxAxH): 65x57x70 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 42,5x46 cm. Preț în Lava și piele ecologică: 459,-, în Soro sau Savana: 489,-, în 
microfază: 449,- și în Kronos: 489,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni.    

 de la   449,-  
 CALERA 

 piele neagră 

 fotoliu club confortabil cu taburet, design: material Soro 40 muștar, 90 gri, 61 roz pudră, 
34 mentol sau 28 maro. Dimensiuni: (LxAxH): fotoliu - 65x60x77 cm, înălțime x adâncime 
șezut: 45x45cm, scaun - 47x38x30 cm. Posibilitatea de a comanda în material Soro sau 
Savana: 629,-, în material microfazat: 589,-,  în piele ecologică sau material Kronos: 
649,-, timp de livrare 6-8 săptămâni. Posibilitatea de a comanda un fotoliu CUBA, 
ROSE sau CALERA în culorile afișate. Termen de livrare 6-8 săptămâni.    

 țesătură  Kronoschenilă Lava

1 01 05-096 14 13 602 27 4002 07 97 61 599,-  
 ROSE 

 preț pentru fotoliu complet și taburet 

 maro 

 muştar 

 gri 

 roz pudră 

 mentol 

 piele ecologică portocalie 

 piele ecologică bej 

 fotoliu dublu. Dimensiuni (LxAxH): 124x60x77 cm, înălțime x adâncime șezut: 45x45 cm, țesătură microfazată: 
maro sau roșu 649,-, sau piele ecologică bej, portocaliu și negru, preț în piele ecologică sau în țesătură Lava: 
729,- preț în țesătură Savana sau în Soro: 739,- și în Kronos: 739,-.    

 CUBA 
 de la   649,-  
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 taburet, design: țesătură gri deschis + 
lemn masiv de pin - natural. Dimensiuni 
(LxAxH): 28x28x40.    

KIKO
109,-

 taburet din blană cu picioare din lemn, 
material: blană + lemn, design: maro + 
picioare din lemn. (LxAxH): 28x28x40 cm.    

NAFULA
149,-

 taburet cu spațiu de depozitare și sertar, 
material: țesătură, design: gri. Dimensiuni 
(LxAxH): 37,5x37,5x38 cm.    

SETIN
145,-

 taburet matlasat cu spațiu de depozitare 
și sertar, material: țesătură, design: gri. 
Dimensiuni (LxAxH): 42x42x43 cm.    

SULOT TIP 1
219,-

 taburet matlasat cu spațiu de depozitare 
și 2 sertare, material: țesătură, design: gri. 
Dimensiuni (LxAxH): 84x42x43 cm.    

SULOT TIP 2
409,-

 taburet din lână cu picioare din lemn, material: lână + lemn, design: bej + picioare din lemn 
sau gri + picioare din lemn. (LxAxH): 33x33x35 cm.    

NAIDA
199,-

 taburet pliabil cu spațiu de depozitare, material: piele ecologică, design: alb sau negru. 
Dimensiuni (LxAxH): 114x38x38 cm. Poate fi combinat cu scaun IMRA.    

ZAMIRA
249,-

 taburet pliabil cu spațiu de depozitare, material: țesătură, design: model de țesătură. 
Dimensiuni (LxAxH): 76x38x38cm.    

FARGO
159,-

 taburet, design: blană artificială albă + 
picioare metalice cu vopsea aurie, (LxAxH): 
35x35x42 cm.    

JAMINA
229,-

 taburet cu picioare din lemn gri cu 
imprimeu, material: țesătură + lemn de 
pin. Dimensiuni (LxAxH): 30x30x38cm.    

TAFEL NEW
146,-

 taburet bej cu imprimeu cu picioare 
din lemn, material: țesătură + lemn. 
Dimensiuni (LxAxH): 50x50x36 cm.    

RONDA
199,-

 taburet cu picioare din lemn, material: blană artificială + lemn de pin, culoare: alb, negru 
sau gri. Dimensiuni (LxAxH): 28x28x42 cm.    

ALPIA
139,-

 taburet pliabil cu spațiu de depozitare, material: țesătură, design: gri, maro sau bej. 
Dimensiuni (LxAxH): 76x38x38 cm. Poate fi combinat cu scaun UMINA.    

ORELIA
169,-

 taburet pliabil cu spațiu de depozitare, material: țesătură, design: gri, maro sau bej. 
Dimensiuni (LxAxH): 114x38x38 cm. Poate fi combinat cu scaunul ORELIA.    

UMINA
249,-

 taburet pliabil cu cusături și spațiu de depozitare, material: piele ecologică, design: alb, 
negru sau maro. Dimensiuni (LxAxH): 76x38x38 cm. Poate fi combinat cu scaun ZAMIRA.  
 În versiunea pe alb revine în stoc pe 14.09.2021. 

IMRA
159,-

 taburet pliabil cu spațiu de depozitare, material: țesătură, design: model de țesătură. 
Dimensiuni (LxAxH): 38x38x38 cm.    

MARLO
96,-

 taburet cu spațiu de depozitare, design: 
țesătură roz + paiete + picioare metalice 
cu vopsea neagră. Dimensiuni (LxAxH): 
35x35x43 cm. Model disponibil doar până 
la epuizarea stocurilor.    

TOMIA
145,- 153,- 5%
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 taburet modern cu spațiu de depozitare, material: plastic + piele 
eco, design culoare: alb / negru, alb (LxAxH): 36x36,55x50 cm. 
Înălțimea scaunului: 43 cm.    

DALILA 2 NEW
209,-

 taburet, material: piele textilă + plastic, design culoare: 
negru, alb sau maro închis (LxAxH): 36x36x36 cm.    

NIKI NEW
145,-

 taburet pliabil cu spațiu de depozitare, material: piele ecologică, design color: roșu, negru, maro închis, alb, gri sau maro deschis. 
Dimensiuni (LxAxH): 40x40x37 cm.    

TELA NEW
86,-

 taburet cu cusături, formă ovală, material: țesătură de catifea. Culori: maro, gri-maro taupe, mentol, smarald, roz antic, turcoaz, galben, 
albastru regal sau gri deschis. Dimensiuni (LxAxH): 45x45x26 cm.    

KEREM
165,-

 set de doi tabureți cu spațiu de depozitare, design: țesătură catifea gri + crom argintiu, negru 
+ crom argintiu sau bej + crom argintiu, maro + crom argintiu. Dimensiunile taburetului mare 
(LxAxH): 40x40x42 cm. Dimensiunile taburetului mic (LxAxH): 31x31x35,5 cm. Taburetul mic 
poate fi introdus în cel mare. Disponibil în bej + crom argintiu, maro + crom argintiu, numai până 
la epuizarea stocurilor.    

SET AIGUL

 taburet cu spațiu de depozitare, design: țesătură Velvet + crom argintiu sau țesătură + 
crom argintiu, culoare catifea: gri, verde - mentol, albastru, verde, roz sau catifea aurie și 
în țesătură maro-gri taupe, oxy fire (LxAxH) : 40x40x45 cm.    

DARON

 taburet, design: țesătură Velvet gri + auriu crom-auriu sau albastru + auriu crom-auriu, 
Velvet neomint + auriu crom-auriu, Velvet bej + auriu crom-auriu, Velvet roz + auriu 
crom-auriu. Dimensiuni (LxAxH): 31x31x38 cm.    

ALAZ
146,-

 taburet cu spațiu de depozitare, design: țesătură catifea roz + auriu crom-
auriu sau taupe + auriu crom-auriu. Dimensiuni (LxAxH): 38x38x42 cm.    

ANIZA
219,-

 taburet cu spațiu de depozitare și 6 
sertare, material: țesătură, design: 
gri. Dimensiuni (LxAxH): 76x38x38 
cm. Model epuizat.    

LUMO
299,- 329,-

9%

 taburet cu cusături și spațiu de depozitare, material: țesătură, design: 
bej sau gri închis, (LxAxH): 37,5x37,5x38 cm.    

FALON
79,-

 set de masă și taburet, design: masă din metal gri închis + placă MDF și 
scaun gri, țesătură din catifea. Dimensiunile mesei (LxAxH): 39x39x50 cm, 
scaun (LxAxH): 30x30x42,5 cm. Scaunul poate fi așezat sub masă. Model 
disponibil doar până la epuizarea stocurilor.    

LEILA
279,- 319,-

12%

299,-
 gri, negru 

289,-
 maro, bej 

 mentol 
 gri-maro taupe 

 bej  neomint  albastru 

 roz  gri 

 roz antic  albastru regal 

 maro închis 

 negru  alb / negru  alb  alb 

 smarald 

 turcoaz  galben 

 roșu 
 alb  gri 

 negru  verde  verde - mentol  albastru 

 roșu  auriu  gri maroniu  gri 

 bej  gri închis 

 maro  roz  roz  taupe 

 maro deschis 

299,-
 preț pentru țesătură 

 maro închis 

 gri deschis  maro 

259,-
 preț pentru catifea 

 taburet matlasat, design: țesătură de catifea maro + vopsea aurie sau roz 
+ vopsea aurie. Dimensiuni (LxAxH): 39x39x50 cm. Model disponibil doar 
până la epuizarea stocurilor.    

BARICA
199,- 225,-

11%

 taburet, design: țesătură catifea 
gri-maro + vopsea aurie. Dimensiuni 
(LxAxH): 37x37x39 cm. Model 
disponibil doar până la epuizarea 
stocurilor.    

VIZEL
169,- 189,-

10%

 taburet, design: țesătură Velvet 
albastru regal + vopsea aurie. 
Dimensiuni (LxAxH): 45x45x45 
cm. Model disponibil doar până la 
epuizarea stocurilor.    

LEONID
287,- 319,-

10%

 taburet, design: țesătură de 
catifea + vopsea aurie, culoare: 
teracotă. Dimensiuni (LxAxH): 
37x37x45 cm. Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor.    

BEKEN
209,- 235,-

11%
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 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: alb crem. Dimensiuni (diametru x 
H): 55x50 cm, volum: 80 litri.    

BABY TIP 3
206,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: gri deschis. Dimensiuni (LxAxH): 
50x50x60 cm, volum: 120 litri.    

TAMPO
189,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: gri. Dimensiuni (diametru x H): 
55x50 cm, volum: 80 litri.    

BABY TIP 2
143,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: gri + galben-verde. Dimensiuni 
(LxAxH): 50x50x25 cm, volum: 80 litri.    

ALIMOR
139,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: gri. Dimensiuni (diametru x H): 
60x45 cm, volum: 130 litri.    

BABY TIP 1
228,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: alb-gri-roz. Dimensiuni (LxAxH): 
50x60x50 cm, volum: 40 litri.    

POMPOM
134,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: alb. Dimensiuni (LxAxH): 75x75x60 
cm, volum: 150 litri.    

INOROG
275,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, design: bandă gri sau alb / gri. Dimensiuni 
(LxAxH): 50x72x75 cm, volum: 150 litri.    

LAPIN
239,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: alb / roz / amestec de culori. 
Dimensiuni (diametru x H): 50x45 cm, 
volum: 50 litri.    

BUFEL
209,-

NEW

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: stea gri / alb model stelat. 
Dimensiuni (LxAxH): 52x52x50 cm, volum 
100 litri.    

LURKO
179,-

NEW

 fotoliu tip sac pentru exterior, material: 
EPS + țesătură, design: gri. Dimensiuni 
(LxH): 140 x180 cm, volum 450 litri.    

BADYL
449,-

NEW

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: model alb / negru / gri / roșu. 
Dimensiuni (LxH): 86x110 cm, volum 250 
litri.    

ELION
237,-

NEW

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: bej. Dimensiuni (LxAxH): 80x80x95 
cm, volum 250 litri.    

KENOD
298,-

 fotoliu tip sac este potrivit pentru utilizare 
în exterior, material: EPS + țesătură, 
design: roz, portocaliu, galben sau albastru. 
Dimensiuni (LxAxH): 140x180 cm, volum: 
450 litri    

KATANI
359,-

 fotoliu tip sac este potrivit pentru utilizare în exterior, material: EPS + 
țesătură, design: roz, portocaliu, galben sau albastru. Dimensiuni (LxAxH): 
140x180 cm, volum: 450 litri   În roz doar până la epuizarea stocurilor. 

GETAF
416,-

 portocaliu 

 albastru 

 alb / gri  gri 

 galben 

 roz 
416,-
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 fotoliu tip sac, material: EPS + PU, design: turcoaz + galben + alb, roșu + roz + alb sau 
albastru închis + albastru + alb. Dimensiuni (diametru x H): 80x110 cm, volum: 220 litri.  
 Turcoaz + galben + alb, roșu + roz + alb numai până la epuizarea stocurilor. 

FRESNO fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: blugi. Dimensiuni (LxAxH): 
70x70x70 cm, volum: 220 litri.    

KOZANIT
389,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: model cub alb-negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 60x60x45 cm, volum: 170 litri. 
Model disponibil doar până la epuizarea 
stocurilor.    

KRETON
224,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: gri-maro - TAUPE. Dimensiuni 
fotoliu (LxAxH): 60x80x70 cm. Dimensiuni 
scaun (LxAxH): 60x40x25 cm, volum: 230 
litri.    

POSALO
359,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: model roz-alb sau model zig-zag 
alb-gri. Dimensiuni (diametru x H): 60x50 
cm, volum: 120 litri.    

GOMBY
199,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: gri. Dimensiuni (LxAxH): 80x80x80 
cm, volum: 350 litri.    

URASON
329,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: gri. Dimensiuni (diametru x D): 
40x30 cm, volum: 50 litri.    

NUTAN
109,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: bej-gri. Dimensiuni fotoliu (LxAxH): 
60x80x70 cm. Dimensiuni scaun (LxAxH): 
60x40x25 cm, volum: 230 litri.    

FOLAN
419,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: alb-negru pătat. Dimensiuni 
(diametru x H): 50x35 cm, volum: 80 litri. 
Model disponibil doar până la epuizarea 
stocurilor.    

HANORD
218,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: bej. Dimensiuni (LxAxH): 60x80x70 
cm, volum: 190 litri. Model disponibil doar 
până la epuizarea stocurilor.    

RIMINO TIP 1
294,- 332,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: gri deschis. Dimensiuni (LxAxH): 
80x100x80 cm, volum: 390 litri.    

EGALEO
437,-

 fotoliu tip sac, material: piele ecologică, 
design: alb / negru, (LxAxH): 80x80x40 cm, 
volum: 150 litri.    

BOBEK
309,-

 scaun, material: EPS + țesătură, design: 
țesătură bej. Dimensiuni (LxAxH): 
40x40x28 cm, volum: 50 litri. Model 
disponibil doar până la epuizarea stocurilor.    

RIMINO TIP 2
116,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, design: mentol sau gri-maro. Dimensiuni (LxAxH): 
75x75x75 cm, volum: 230 litri.    

ALMERO
319,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: blugi. Dimensiuni (diametru x H): 
60x80 cm, volum: 150 litri.    

LAMIO
269,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: bej. Dimensiuni (LxAxH): 65x80x90 
cm, volum: 230 litri.    

SIRAK
279,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, 
design: model crem. Dimensiuni (LxAxH): 
90x110x90 cm, volum: 180 litri.   Model 
disponibil doar până la epuizarea stocurilor. 

RIUK
384,-

 bile EPS, umplutură pentru fotolii tip sac, 
(10L / 9,- , 20l / 16,- , 50l / 34,- , 100l / 64,-)    

BILE EPS
9,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, design: roz-violet sau model 
turcoaz-alb. Dimensiuni (LxAxH): 75x75x110 cm, volum: 200 litri.    

TELDIN
236,-

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, design: turcoaz, gri, bej, roz deschis sau 
muștar. Dimensiuni (LxAxH): 90x110x90 cm, volum: 180 litri.    

VETOK
239,-

 turcoaz 
 roz mov 

 alb turcoaz 

 roz deschis 

 gri 

 muştar 

 bej 

 fotoliu tip sac, material: EPS + țesătură, design: roșu, gri-maro - taupe 
sau verde măsliniu. Dimensiuni (diametru x H): 75x100 cm, volum: 200 
litri.    

TRIKALO

 albastru închis + albastru + alb 
389,-

 roșu 
219,-
 gri-maro - taupe 

 turcoaz + galben + alb 

 aproape alb 

 roz și alb 

 verde măslin 
219,- 245,-

10%

 roșu + roz + alb 
389,- 439,- 11%

11%
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 mentol - mentă Tip 2  muștar Tip 2  albastru petrol Tip 2  mov Tip 2 

 taburet cu picioare din metal alb cu 
imprimeu negru, material: țesătură + 
metal. Dimensiuni (LxAxH): 30x30x38 cm.    

LANA
149,-

 taburet, design: țesătură de catifea roz 
+ lemn masiv de pin cu vopsea maro. 
Dimensiuni (LxAxH): 37x37x42 cm.    

SAIDA
116,-

 taburet cu spațiu de depozitare, design: 
piele ecologică albă + picioare cromate. 
Dimensiuni (LxAxH): 36x36x46 cm.    

DARS
299,-

 taburet, design: țesătură gri-albastră 
catifea + lemn masiv de pin. Dimensiuni 
(LxAxH): 37x37x38.    

MERLE
129,-

 taburet cu spațiu de depozitare, material: 
MDF + țesătură, design: țesătură gri. 
Dimensiuni (LxAxH): 42x42x45cm.    

SAMIR
257,-

 crem (reflexe albe) Tip 1, Tip 2 

 maro-gri Tip 1, Tip 2  verde deschis Tip 1  crem Tip 1, Tip 2  roz pudră Tip 1, Tip 2 

GOBI TIP 2
286,-
 taburet elegant și modern din bumbac, umplut cu bile din polistiren, care asigură confortul șezutului. Disponibil în diferite culori GOBI TIP 1: crem (alb + 
evidențiere), crem, roz pudră, maro-gri sau verde deschis, TIP 2 și în mov, muștar, kerosen și mentol - mentă. Dimensiuni (LxAxH): TIP 1: 50x50x40 cm, TIP 2:
50x50x35 cm. În versiunea GOBI TIP 1, verde deschis și negru, numai cât e în stoc la prețul de 249,-. În versiunea GOBI TIP 2, violet doar până la epuizarea 
stocurilor la prețul de 219,-.    

GOBI TIP 1
319,-  taburet de design în gri, bej crem sau maro. Confecționat din 

bumbac, umplut cu bile de polistiren, care asigură confortul scaunelor. 
Dimensiuni (LxAxH): 40x40x28 cm.    

TAMAN TIP 2
189,-

 bej crem 

 maro 

 gri 

 scaun de blană cu spațiu de depozitare, 
material: blană artificială, design: gri 
închis, (LxAxH): 37,5x37,5x38 cm.    

VASAV
149,-

 taburet de design pentru copii - oi cu 
picioare din lemn, material: țesătură de 
catifea + lemn masiv. Versiune culoare: alb 
+ natural. Dimensiuni (LxAxH): 42x28x30 
cm.    

LOLA
99,-

 taburet cu spațiu de depozitare, material: țesătură 
de catifea + oțel. Versiune culoare: gri + picioare 
aurii. Dimensiuni (LxAxH): 100x45x45 cm.    

GRAL
679,-

NEW

NEW

 maro 

 taburet matlasat, material: piele textilă + plastic, 
design culoare: negru, maro sau alb (LxAxH): 43x43x38,5 
cm.    

NELA NEW
229,-

 alb 

 negru 

 taburet practic cu spațiu de depozitare,
material: MDF + țesătură, design: țesătură 
model maro / alb. Dimensiuni (LxAxH): 
32x32x36m.    

DARLA TIP 1
179,-

 taburet pentru copii - vacă cu picioare din 
lemn, material: țesătură de catifea + lemn 
masiv, design: model alb + negru + natural, 
(LxAxH): 47x28x31 cm.    

MOLLY
89,-

 taburet cu spațiu de depozitare, material: 
țesătură, design: gri / alb, (LxAxH): 
37,5x37,5x38 cm.    

GAZMEND
99,-

 taburet, design: țesătură de catifea 
smarald. Dimensiuni (LxAxH): 40x40x40 
cm.    

ALIMA
176,-

 scaun de design, material: țesătură de 
catifea + metal, culoare design: gri + negru. 
Dimensiuni (LxAxH): 40x40x40 cm.    

MARIME
159,-

 taburet cu cusături și spațiu de depozitare, 
material: țesătură, design: negru, (LxAxH): 
37,5x37,5x38 cm.    

IDANA
106,-

 taburet modern practic, design color: țesătură Savana 11 
taupe gri-maro, țesătură Savana 03 maro sau țesătură 
Savana 96 gri. Dimensiuni (LxAxH): 40x40x40 cm.    

BRAULIO

 gri  gri-maroniu taupe 

 taburet pentru copii - miel, cu picioare din 
lemn, material: țesătură + lemn masiv, 
design: crem + natural, (LxAxH): 70x35x50 
cm.    

VISALI
319,- 359,-

11%

 maro 

NEW

 Catifea albastră 

 catifea roz deschis 

 catifea verde 

 scaun, material: țesătură de catifea + auriu crom-
auriu, versiuni de culoare: țesătură de catifea verde 
închis, țesătură de catifea albastră, țesătură de catifea 
roz deschis + auriu crom-auriu. Dimensiuni (LxAxH): 
40x40x40 cm.   În stoc începând cu 17.09.2021. 

TERONA
279,-

 taburet cu cusături și spațiu de depozitare, 
material: țesătură, design: bej / alb, 
(LxAxH): 37,5x37,5x38 cm.   Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor. 

SAFIA
129,- 149,-

13%
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 fotoliu modern - ureche și scaun într-un design elegant. Picioare din lemn, design: Trinity 05 taupe gri bej + fag, Trinity 13 kerosen + fag, Trinity 14 gri deschis + alb și Trinity 18 galben + wenge, Paros 05 gri deschis + nuc, Kronos 
19 verde + nuc, Kronos 09 albastru + nuc , Kronos 29 roz antic + nuc, Kronos 35 bej-auriu + nuc. Dimensiuni (LxAxH): fotoliu - 85x90x105 cm. Înălțimea și adâncimea scaunului: 45x58 cm, scaun - 50x50x40 cm. Posibilitatea de a 
comanda în țesături Paros și Kronos la prețul: fotoliu – 1.399,-, scaun – 389,-. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 13 cm.    

FOTOLIU RUFINO RUFINO TABURET

RODEZA TABURET
429,-

1.369,-
 Trinity 13 albastru petrol + fag 

1.399,-
 Kronos 09 albastru + picioare de nuc 

1.399,-
 Kronos 29 roz antic + picioare de nuc 

1.399,-
 Kronos 35 bej-auriu + nuc 

1.399,-
 Paros 05 gri deschis + picioare de nuc 

1.399,-
 Kronos 19 verde + picioare de nuc 

1.369,-
 Trinity 18 galben + picioare wenge 

1.369,-
 Trinity 14 gri deschis + picioare albe 

1.369,-
 Trinity 05 taupe bej-gri + picioare de fag 

 Trinity 13 albastru 
petrol + fag 

349,-

 Kronos 09 albastru + 
picioare de nuc 

389,-

 Kronos 29 roz antic + 
picioare de nuc 

389,-

 Trinity 18 galben + 
picioare wenge 

349,-

 Paros 05 gri deschis + 
picioare de nuc 

389,-

 Kronos 19 verde + 
picioare de nuc 

389,-

 Trinity 05 taupe bej-gri + 
picioare de fag 

349,-

 Trinity 14 gri deschis 
+ picioare albe 

349,-

 Kronos 01 cupru / negru 

 Kronos 01 cupru / negru 

 Kronos 25 mentol / fag 

 Kronos 25 mentol / fag 

 Kronos 15 gri deschis / negru 

 Kronos 15 gri deschis / negru 

 Paros 04 taupe gri-maro / fag 

 Paros 04 taupe gri-maro / fag 

 fotoliu confortabil - ureche și taburet, picioare din lemn, design: țesătură Kronos 25 mentol / fag, Paros 02 crem / negru, Kronos 01 cupru / negru, Kronos 15 gri deschis / negru sau Paros 04 taupe gri-maro / fag, dimensiunea fotoliului 
(LxAxH): 80x84x104 cm. Înălțimea și adâncimea scaunului: 43x50 cm, scaun (LxAxH): 50x50x43 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 18 cm.    

FOTOLIU RODEZA
1.279,-

 Paros 02 crem / negru 

 Paros 02 crem / negru 

 țesătură Soro 90 gri / negru  țesătură Soro 86 turcoaz / fag 

 masă de servit pe roți, blat pivotant, cireș, 
material: lemn, MDF, plastic, diametru: 
50 cm, înălțime 94 cm.   Revine în stoc 
20.09.2021. 

GLOBUS 2-324
1.069,-

 fotoliu confortabil - potrivit și pentru seniori, design: țesătură Soro 86 turcoaz, 90 gri sau 24 maro. Dimensiuni: (LxAxH): 66x87x117 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 47x53 cm. Picioare din lemn negru sau fag. Posibilitatea de a comanda în 6 variante de culoare de țesătură 
Soro sau țesătură Kronos, timp de livrare 6-8 săptămâni, preț în țesătură Soro 1.259,-, preț în țesătură Kronos 1.259,-. Înălțimea 
spațiului inferior de la podea este de 21 cm.    

BREDLY
1.199,-

 țesătură Soro 24 maro / fag 

 C
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 țesătură  Soro
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 țesătură  Kronos
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 fotoliu de design cu cotiere, material: 
țesătură de catifea + fag, design: albastru 
țesătură de catifea + fag. Dimensiuni 
(LxAxH): 66x76x93 cm, înălțime x adâncime 
șezut: 45x49 cm.    

FODIL
799,-

 C
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 fotoliu de design cu cotiere, material: 
țesătură de catifea + picioare din 
lemn, design: taupe gri-maro țesătură 
de catifea + picioare din lemn negru. 
Dimensiuni (LxAxH): 69x74,5x104 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 47x50 cm.    

TENAL
1.029,-

 fotoliu modern cu cotiere, material: 
țesătură de catifea + metal, design: stofă 
de catifea smarald + picioare din metal 
negru. Dimensiuni (LxAxH): 66x70x102 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 42,5x49 cm.    

SURIL
779,-

 albastru + picioare negre  verde + picioare de stejar 

 fotoliu de design, material: țesătură de catifea + lemn masiv de stejar, culoare: catifea verde smarald + picioare 
de stejar sau albastru, gri + picioare negre. Dimensiuni LxAxH: 66x74,5x92 cm, înălțime x adâncime șezut: 46x47 
cm.    

FONDAR
1.099,-

 fotoliu, material: țesătură + lemn, design culoare: bej, roz sau gri + picioare lemn-natural. Dimensiuni fotoliu 
(LxAxH): 67x66x71cm, înălțime x adâncime șezut: 47x51 cm.   În stoc începând cu 20.09.2021 

MAINO
1.129,-

 gri + picioare negre  gri  roz  bej 
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NEW

 țesătură maro vintage 1026  țesătură model Holm maro 
/ verde 

 țesătură patchwork 
Viorica 1 

 țesătură în carouri maro  țesătură patchwork N1  țesătură patchwork M1 

 țesătură Riviera 81 albastru  model țesătură frunze verzi  țesătură rose 18  țesătură Riviera 38 smarald  țesătură rose 14  țesătură fluture 1 gri cu alb 

 țesătură  Soro

23 15

61 28

63

10

40

13

16

18

83

34

 țesătură  Alova

 Alova roșu  Alova maro  Alova gri  țesătură Riviera 41 muștar 

 fotoliu confortabil - ureche cu taburet, design: roșu și maro Alova, picioare din lemn - culoare fag, alb sau wenge, 
(LxAxH), fotoliu - 86x72x105 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x48 cm, scaun - 53x53x42 cm. Înălțimea spațiului 
inferior de la podea este de 13 cm.    

ASTRID

 Posibilitatea de a comanda Astrid și Charlot în versiuni de culori ale țesăturii Alova la prețul de 1.359,- (Astrid), 1.099,- (Charlot) sau țesătura Soro la prețul de 1.529,- (Astrid), 1.249,- (Charlot). Termen de livrare 6-8 
săptămâni.    

 fotoliu confortabil - design: roșu Alova, maro sau gri, picioare din lemn fag, alb sau wenge. Dimensiuni: (LxAxH): 
86x72x105 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x48 cm. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 13 cm.    

CHARLOT

1.479,-
 preț pentru fotoliul Astrid, în 
țesături patchwork, trandafir, 
fluture, țesături cu model sau 

1.529,-
 preț pentru fotoliul Astrid, în 
țesături Riviera, Holm sau 

1.359,-
 preț pentru un fotoliu complet + 
scaun în tapițeria Alova 

1.199,-
 preț pentru fotoliul CHARLOT, 
în țesături patchwork, trandafir, 
fluture, țesături cu model sau 

1.249,-
 preț pentru fotoliul CHARLOT, în 
țesături Riviera, Holm sau 

1.099,-
 preț pentr tapițeria Alova 

NEW
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 scaun pivotant de design cu înălțime 
reglabilă, material: țesătură din catifea + 
picioare cromate. Culoarea țesăturii: kerosen. 
Dimensiuni (LxAxH): 67x74,5x98-109,5 cm.    

MARLOV
999,-

 scaun design în stil patchwork, material: 
lemn-fag + țesătură, culoare: amestec 
de culori - model, (LxAxH): 50x48x82 
cm. Înălțimea scaunului 43 cm. Model 
disponibil doar până la epuizarea 
stocurilor.    

KIMA NEW TIP 1

279,- 395,-
29%
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 fotoliu de design cu cotiere, material: țesătură de catifea + fag, design: țesătură de catifea bej + picioare de fag, țesătură de 
catifea gri + picioare de fag sau țesătură de catifea de ciocolată + picioare de fag. Dimensiuni (LxAxH): 66x75x97cm. Dimensiuni 
taburet (LxAxH): 54x31x37 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x48 cm. Varianta color țesătură din catifea ciocolată numai până 
la epuizarea stocurilor.    

LAGER NEW

 fotoliu și taburet de design, material: țesătură + metal, culoare design: galben, roșu, albastru, gri deschis sau verde + picioare metal negru. Dimensiuni fotoliu (LxAxH): 60x85x85 cm, înălțime x adâncime șezut: 46x58 
cm. Dimensiuni taburet (LxAxH): 68x48x46 cm.   În stoc începând cu 18.10.2021 

BANDER
1.579,-

1.099,-
 țesătură de catifea gri 

1.076,-
 țesătură de catifea bej 

 galben  roșu  albastru  gri deschis  verde 
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 patchwork albastru / verde  fistic  patchwork gri / bej 

 smarald  galben  roz 

 neo mint 

NEW

 balansoar design, material: țesătură + lemn + metal, culoare roz, galben, fistic, smarald, neo mentă, patchwork gri / bej, patchwork albastru / verde + negru + natural. Dimensiuni (LxAxH): 58x89x96 cm.   În stoc începând cu 18.10.2021 

KEMARO
1.099,-

 maro deschis  gri 

 balansoar relaxant cu pernă decorativă, material: țesătură + lemn, design: țesătură gri + lemn, 
maro deschis și (LxAxH): 75x83x110 cm, înălțime x adâncime șezut: 50x56 cm.   Revine în stoc de 
la 01.10.2021. 

HARPER
1.399,-

NEW

NEW

 scaun balansoar confortabil, material: 
țesătură de catifea + metal - stejar, design: 
țesătură de catifea verde + picioare din 
metal negru - stejar, 56x76x77 cm, înălțime 
x adâncime șezut: 41x43 cm.    

TARAM
679,-

 balansoar design, material: lemn - fag 
+ plastic + crom, culoare: alb, (LxAxH): 
63x68x70 cm. Înălțimea scaunului: 39 cm.    

BEDVER
359,-
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 balansoar modern, material: țesătură + metal 
+ lemn masiv de fag, design: patchwork verde-
alb + picioare albe + fag, (LxAxH): 70x85x96 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 42x51 cm.    

GERON
1.259,-

1.046,- 1.106,-

 țesătură de catifea ciocolată 5%
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 țesătură de catifea albastru petrol  țesătură de catifea galbenă 

 galben  albastru petrol 

NEW

 fotoliu rotund de design, material: țesătură de catifea + lemn de pin, versiuni de culoare: țesătură de catifea gri / țesătură de catifea 
galbenă / țesătură de catifea kerosen + lemn negru. Dimensiuni (LxAxH) - fotoliu: 115x115x58 cm.   În stoc începând cu 17.09.2021. 

SALOTO
2.099,-

 scaun pivotant de design cu taburet, material: țesătură + metal, culoare design: bej + picioare negre, kerosen + picioare negre, galben + picioare negre. Dimensiuni fotoliu (LxAxH): 67x72x97 cm, înălțimea șezutului 45 cm, adâncime 
de ședere: 47 cm dimensiunile bazei (LxAxH): 46x37x47,5cm. Înălțimea scaunului 42,5 / 47,5 cm.   În stoc începând cu 25.11.2021 

KOMODO TIP 2
1.159,-

 țesătură de catifea gri 

1.059,-
 galben + picioare negre 

1.059,-
 patchwork + picioare negre 

1.059,-
 catifea albastră + picioare negre 

KOMODO
 scaun pivotant design, material: țesătură + picioare metalice cu vopsea neagră, culoare design: galben + picioare negre, patchwork + picioare negre, maro + picioare negre, verde + picioare negre, roz + picioare negre, kerosen + 
picioare negre, fistic + picioare negre, catifea albastră + picioare negre, bej + picioare negre sau gri + picioare negre. Dimensiuni (LxAxH): 67x72x97 cm, înălțime x adâncime șezut: 45x47 cm.    

1.059,-
 bej + picioare negre 

1.059,-
 gri + picioare negre 

1.059,-
 roz + picioare negre 

1.059,-
 fistic + picioare negre 

1.059,-
 albastru petrol + picioare negre 

1.059,-
 verde + picioare negre 

1.109,-
 maro + picioare negre 
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1.179,-
 gri 

1.179,-
 zmeură 

1.179,-
 verde 

1.549,-
 țesătură gri 

1.529,-
 piele ecologică albă 

 gri 

 țesătură mentol 

 mentol 

 țesătură ciocolată 

1.179,-
 galben 

1.199,-
 maro 

NEW NEW NEW

NEW

 fotoliu de relaxare recliner, design: țesătură maro sau gri deschis. Dimensiuni (LxAxH): 
87x92x97 cm. Scaunul este reglabil mecanic. Înălțimea scaunului: 49 cm și adâncimea 
scaunului este de 56 cm.    

ASKOY
1.619,-

 fotoliu de relaxare balansoar reglabil mecanic, design: piele textilă 
- maro închis. Dimensiuni: (LxAxH): 85x55x74 / 88 cm. Înălțimea 
scaunului: 45 cm.   Revine în stoc de la 30.11.2021 

ROMELO
1.599,-

 fotoliu confortabil - picioare din lemn, culoare 
fag sau negru. Dimensiuni: (LxAxH): 78x86x105 
cm, înălțime x adâncime șezut: 44 x 53 cm. 
Fotoliile sunt modelate pe lateral și pe spate. 
Posibilitatea de a comanda în 4 nuanțe de 
culoare din țesătura LUX în combinație cu 4 
nuanțe de țesătură EVO sau în combinația 
aleasă, termenul de livrare este de 6 - 8 
săptămâni. Înălțimea spațiului inferior de la 
podea este de 21 cm.    

BELEK
1.179,-

 maro 

 maro 

NEW

 piele ecologică gri 

NEW

 ciocolată 

 scaun TV reglabil, design: țesătură ciocolată, gri deschis sau mentol. Dimensiuni: (LxAxH): 78x90x113,5 / 84 cm, înălțime șezut x 
adâncime: 51x51 cm.   Culoare mentol în stoc de la 1.10.2021. 

FOREST
1.559,-
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 gri deschis 

 fotoliu de relaxare recliner modern, material: țesătură + metal, PU + metal, design color: piele ecologică gri cu cusături deschise, țesătură 
de ciocolată sau mentol cu   cusături deschise. Dimensiuni fotoliu: (LxAxH): 72x87x106 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 49x49 cm.  
 Mentol în stoc de la 1.10.2021. 

KOMFY
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 fotoliu de relaxare recliner modern, material: țesătură + metal, PU + metal, design color: 
piele ecologică albă cu cusături albe sau țesătură gri deschis cu cusături albe. Dimensiuni 
fotoliu: (LxAxH): 74x92x104cm, înălțime x adâncime șezut: 47x53 cm.    

SILAS

 C
ap

ac
it

at
ea

 d
e 

în
că

rc
ar

e:
 1

50
 k

g 

 țesătură Lux 29 mentol / țesătură 
model Evo 29 / fag 

 țesătură Lux 26 cappuccino / 
țesătură model Evo 26 / fag 

 țesătură Paros 04 maro / model 
terra / negru 

 țesătură Riviera 38 smarald / 
țesătură model Jungle / fag 

 țesătură  Lux

30 33 30 2528 3125 28

 țesătură  Evo

 fotoliu de relaxare recliner, material: 
țesătură + plastic (picioare), design: 
maro, gri, zmeură, țesătură verde și 
galbenă. Dimensiuni fotoliu: (LxAxH): 
72x89x106 cm. Înălțimea scaunului: 46 
cm și adâncimea scaunului este de 54 cm. 
Scaunul este reglabil mecanic.    

TURNER

 gri  bej-gri taupe  negru 

 scaun de masaj cu două puncte de masaj vibrante situate în spătar. Funcția de masaj poate fi controlată cu ajutorul controlerului. Mecanismul de 
înclinare manuală a bazei și a spatelui. Versiune culoare: țesătură neagră, gri sau bej-gri taupe, (LxAxH): 86x99 / 162x97 / 74, înălțime x adâncime 
șezut: 46x54 cm.    

LAMBERT
1.749,-

1.659,- 1.659,-1.669,-
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 fotoliu pivotant reglabil cu suport pentru picioare și funcție de masaj 
electric - 8 puncte de masaj, piele / piele ecologică neagră, culoare lemn: 
cireș, (LxAxH): 73x82 / 115x101 / 86cm. Înălțimea scaunului: 48 cm, suport 
pentru picioare (LxAxH): 46x48x37 cm .   Revine în stoc din 24.09.2021. 

AUREL 2
1.549,-

 fotoliu confortabil, material: lemn de mesteacăn 
+ țesătură, design: țesătură maro + cadru 
natural, (LxAxH): 59x73x99cm, înălțime x 
adâncime șezut: 40x50 cm.    

TORSTEN
319,-

 balansoar elegant cu bază, design color: țesătură crem + cadru natural, țesătură maro + cadru natural, țesătură maro + cadru maro sau țesătură gri + cadru natural, (LxAxH): 67x127x90cm, înălțime x adâncime șezut: 44 x 49 cm    

SIVERT

 scaun reglabil, pivotant de relaxare cu bază, design: piele textilă - bej, lemn 
- natural. Dimensiuni: (LxAxH): fotoliu: 80x70 / 99x102 / 94cm. Înălțimea 
scaunului: 42 cm, suport pentru picioare: 50x41,5x42 cm.   Revine în stoc 
din 28.09.2021. 

EDDIE
1.149,-

 fotoliu de relaxare pivotant, cu bază, material: piele ecologică + lemn sau țesătură + lemn, design: cappuccino + natural, gri închis + țesătură naturală sau maro-gri + 
natural. Dimensiunile scaunului (LxAxH): 78x70x95cm, înălțime x adâncime șezut : 43x51 cm. Dimensiuni suport picioare (LxAxH): 50,5x51x43 cm.   În cappuccino + natural 
revine în stoc din 08.10.2021. Cappucciono numai până la epuizarea stocurilor. 

LERATO

ROGER
1.389,-

 fotoliu de relaxare balansoar reglabil mecanic cu funcție electrică de vibrații și încălzire în zona mediană, 
design: țesătură gri-maro sau maro. Dimensiuni: (LxAxH): 90x60x84 / 95 cm, înălțimea șezutului: 48 cm.   Revine 
în stoc de la 30.11.2021 

SUAREZ
1.899,-

 fotoliu de relaxare reglabil mecanic cu funcție de masaj electric - 8 puncte de masaj și încălzire la 5 grade de 
intensitate, piele de vacă / piele ecologică bej, piele / piele ecologică neagră, culoare lemn: cireș, (LxAxH): 66x93 
/ 123x110 / 95 cm, înălțimea șezutului: 49 cm.    

ARTUS 2

 țesătură maro 

646,-
 țesătură maro + cadru natural 

646,-
 țesătură gri + cadru natural 

699,-
 țesătură maro + cadru maro 

646,-
 țesătură crem + cadru natural 
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 fotoliu de relaxare recliner cu taburet, design: piele textilă - maro închis, 
lemn - arin. Dimensiuni: (LxAxH): fotoliu 67x75 / 108x98 / 88cm. Înălțimea 
scaunului: 48 cm, bază: 51x45x45 cm.   Revine în stoc din 08.10.2021. 

RYAN
1.554,-

 C
ap

ac
it

at
ea

 d
e 

în
că

rc
ar

e:
 1

50
 k

g 

 maro  gri-maroniu 
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 piele textilă - bej  piele despicat / piele ecologică 
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1.839,-
 piele / piele ecologică 

2.179,-
 piele de vacă / piele ecologică 

 balansoar modern, design: crom. Dimensiuni (LxAxH): fotoliu: 64x105x89 cm, înălțime șezut x adâncime: 45x54 cm, suport 
pentru picioare: 48x40x24,5 cm.   În versiunea maro numai până la epuizarea stocurilor. 

1.879,-

 piele ecologică albă 

1.119,-
 țesătură maro-cenușie + natural 

1.249,-
 piele ecologică cappuccino + natural 

1.059,-
 piele ecologică gri închis + natural 

 fotoliu (LxAxH): 56x65x92 cm suport pentru 
picioare (LxAxH): 49x36x34 cm. Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor.    

RELAX GLIDER
1.099,- 1.175,-

6%
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 bancă de design, material: țesătură de catifea + lemn, versiuni de culoare: 
țesătură de catifea neagră + lemn negru. Dimensiuni (LxAxH): 160x45x63 
cm.   În stoc începând cu 17.09.2021. 

HEMY TIP 1
1.485,-

 bancă de design, material: țesătură de catifea + lemn, culoare design: 
țesătură de catifea verde măslin + lemn negru. Dimensiuni (LxAxH): 
117x45x63 cm.   În stoc începând cu 17.09.2021. 

HEMY TIP 2
1.239,-

 bancă practică și confortabilă, material: piele ecologică + picioare 
cromate, culoare: negru (LxAxH): 155x48x49cm.    

BRAND
596,-

 taburet matlasat cu spațiu de depozitare, material: țesătură + plastic, 
design: gri. Dimensiuni (LxAxH): 109x43x43 cm.    

MULTO
599,-

 bancă design modern, material: țesătură + auriu crom auriu, design: gri deschis, smarald sau kerosen. 
Dimensiuni (LxAxH): 127x60x59 cm, înălțime x adâncime șezut: 50x45 cm.    

HELNA
879,-

 mentol  gri deschis  neomint 

 crem + picioare gri / albe  bej  turcoaz  oxy fire - somon 

 țesătură bej-gri / picioare cireș 

 roz  gri  gri bej  erzi / picioare stejar 

 roz antic 

 gri deschis 
 smarald  albastru petrol 

 galben 

 negru 

 negru 

 verde măslin 

 gri / picioare negre  maro miere 

 bancă modernă, material: țesătură + lemn negru, 
culoare design: bej, roz, galben sau mentol, design: 
dimensiuni (LxAxH): 127x56x60,5 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 49x48 cm.    

FIRONA
859,-

 canapea, țesătură + lemn: bej-gri / cireș, crem + gri / 
alb, verde / stejar sau gri / negru, (LxAxH): 122x51x71,5 
cm. Înălțimea scaunului: 40cm, lățimea interioară a 
scaunului este de 70cm.   Revine în stoc din 30.09.2021 

FABRICIO
999,-

 bancă elegantă, material: țesătură de catifea + lemn, versiuni de culoare: bej gri + picioare negre, maro miere + 
picioare negre, gri + picioare negre, roz antic + picioare negre, neomint + picioare negre, oxy fire - somon + picioare 
negre, ușoare gri + picioare negre sau turcoaz + picioare negre. Dimensiuni (LxAxH): 100x30x56 cm.    

BURDA
476,-

 țesătură bej  țesătură cu model alb-negru  țesătură de muștar HEROLA
359,- 399,-

 țesătură gri deschis 

155 cm

NEW NEW

 fotoliu, material: țesătură + lemn, design culoare: țesătură bej + picioare negre din lemn, țesătură model alb-negru + picioare negre din lemn, țesătură 
muștar + picioare negre din lemn sau țesătură gri deschis + picioare negre din lemn. Dimensiuni (LxAxH): 51x68x83 cm . Înălțimea scaunului este de 47 
cm, adâncimea scaunului este de 50 cm. Model epuizat.    

 șezlong elegant cu spațiu de depozitare, design: țesătură maro-bej, picioare 
din lemn masiv - negru. Dimensiuni (LxAxH): 157x63x79cm. Înălțimea 
scaunului: 45 cm.   Revine în stoc 20.09.2021. Model disponibil doar până la 
epuizarea stocurilor. 

TAMIA 2 NEW
2.657,- 2.950,-

9%
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 elegant cu 2 locuri și fotoliu, design: piele ecologică neagră, picioare din lemn masiv - negru. Dimensiuni (LxAxH): 2 locuri: 152x81x72 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 50x55 cm, fotoliu: 84x81x72 cm, înălțime x adâncime șezut: 50x55 cm.   Model disponibil doar până la epuizarea stocurilor. 

CHESTERFIELD

 elegant cu 2 locuri și fotoliu, design: piele ecologică maro închis, picioare din lemn masiv - negru. Dimensiuni (LxAxH): 2 locuri: 124x74x76 cm, înălțime 
x adâncime șezut: 41x53 cm, fotoliu: 76x70x76 cm, înălțime x adâncime șezut : 43x55 cm.   Revine în stoc 20.09.2021. Model disponibil doar până la 
epuizarea stocurilor. 

MARON

 scaun pivotant cu șezut moale reglabil pe înălțime și spătar matlasat, design: piele ecologică pe alb, negru sau galben-verde + țesătură 
cromată. Dimensiuni (LxAxH): 64x56x79-94 cm. Înălțimea scaunului: 44-59 cm, adâncimea scaunului: 42 cm.   În versiunea pe alb revine 
în stoc din15.09.2021. 

GULEN
539,-

 piele ecologică albă 

 țesătură de catifea albastră 

 smarald 

 țesătură de catifea gri deschis 

 bej 

 bancă de design, material: țesătură de catifea + auriu crom-auriu, versiuni de culoare: țesătură de catifea roz, țesătură de catifea albastră, țesătură de catifea gri deschis, 
țesătură de catifea verde închis + auriu crom-auriu. Dimensiuni (LxAxH): 100x40x45 cm.   În stoc începând cu 17.09.2021. 

MIRILA
774,-

 țesătură de catifea roz 

 bancă de design, material: țesătură de catifea + picioare auriu crom-auriu. Versiune culoare: bej, roz sau smarald. Dimensiuni (LxAxH): 133x55x47 cm.    

FALNA
479,-

 roz 

 țesătură de catifea verde închis 

2.467,-
 MARON 2 LOCURI 

1.699,-
 CHESTERFIELD 2 LOCURI 

1.149,-
 FOTOLIU CHESTERFIELD 

1.476,-
 FOTOLIU MARON 

NEW

NEW

133 cm

 țesătură galben-verde  piele neagră 
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BLANCO DULAP

469,-
 100 x 20 x 40  cm

BLANCO BANCĂ

986,-
 100 x 35 x 50  cm

RAFAELLO POLIȚĂ

228,-
 55 x 17 x 25  cm

RAFAELLO COȘ

479,-
 40 x 46 x 60  cm

RAFAELLO NOPTIERĂ

249,-
 36 x 37 x 30  cm

BLANCO

 sistem comodă din rame solide cu coșuri de răchită, material: lemn + răchită, design 
culoare: alb.    

BLANCO COMODĂ

859,-
 45 x 40 x 104  cm

RAFAELLO
 sistem comodă din rame solide cu coșuri de răchită, material: lemn + răchită, design culoare: 
alb.    

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

RAFAELLO 9 
 1.169,-  
 94 x 37 x 76  cm

RAFAELLO 3 
 539,-  
 36 x 37 x 76  cm

BANCĂ 
 849,-  
 95 x 35 x 49  cm RAFAELLO 6 

 868,-  
 64 x 37 x 76  cm

RAFT SUSPENDAT 
 519,-  
 100 x 20 x 30  cm

 scaun înclinat, modern, cu bază, design: țesătură mentol + picioare naturale sau țesătură gri 
deschis + picioare naturale, material: țesătură + lemn. Dimensiuni (LxAxH): fotolii: 83x98x94 
cm, scaun 63x51x40 cm. Dimensiuni după plierea fără scaun: 83x130x45 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 45x49,5cm.    

ZANDER
1.449,-  mentol  mentol  mentol 

 gri deschis 

 țesătură de catifea galbenă  țesătură de catifea neomint 

 fotoliu cu suport pentru picioare, material: țesătură de catifea + lemn, versiuni de culoare: țesătură de catifea galbenă, țesătură de 
catifea verde, țesătură de catifea neomint + lemn. Dimensiuni (LxAxH) - fotoliu: 98x79,5x98 cm, bază: 70x58x42 cm.   În stoc începând 
cu 17.09.2021. 

KIRILO
2.598,-

 țesătură de catifea verde 

 scaun de poziționare pentru podea - 4 nivele de poziționare, material: țesătură de 
catifea + metal, versiuni de culoare: țesătură de catifea gri, țesătură de catifea roz 
deschis, țesătură de catifea verde, țesătură de catifea albastră. Dimensiuni (LxAxH): 
120x59x16 cm.   În stoc începând cu 17.09.2021. 

ULIMA
495,-

 scaun de relaxare recliner, pe podea, potrivit 
pentru orice interior, material: țesătură gri. 
Dimensiuni (LxAxH): 134x50x12 cm.    

LOTA NEW
399,-

NEW

NEW

NEW

1.299,-
 țesătură Kronos 27 roz 

1.299,-
 țesătură Kronos 19 smarald 

1.299,-
 țesătură Paros 5 gri deschis 

1.299,-
 țesătură Riviera 41 muștar 

1.299,-
 țesătură Paros 3 taupe gri-maro 

 fotoliu de design în stil Art Deco, inclusiv 
perne, material: țesătură de smarald 
Kronos 19, țesătură roz Kronos 27, țesătură 
Paros 3 maro-gri, țesătură Paros 05 
de culoare gri deschis sau țesătură de 
Riviera 41 muștar, picioare din lemn de 
fag. Dimensiuni (LxAxH): 90x80x102 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 43x53 / 62 cm. 
Înălțimea spațiului inferior de la podea 
este de 12 cm.    

ROUND NEW
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 consolă cu trei sertare și raft, design: MDF alb + mânere metalice. 
Dimensiuni (LxAxH): 100x30x74 cm.    

NITRO
479,-

 consolă cu raft, material: MDF, design culoare: alb sau gri închis. Dimensiuni (LxAxH): 100x30x80 
cm.    

SONET
329,-

 gri închis 

 consolă cu raft și două compartimente de depozitare, 
material: MDF + sticlă securizată. Design culoare: alb. 
Dimensiuni (LxAxH): 120x38x75 cm. Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor.    

FARUS
599,- 699,-

 consolă cu raft de jos, design culoare: alb, negru, gri deschis. Dimensiuni 
(LxAxH): 120x30x80cm, material: MDF. Capacitate de încărcare 10 kg 
/ raft.    

APOLOS
359,-

 alb 

 negru  gri 

 consolă cu cadru din lemn masiv, cu 
două sertare, în stil baroc. Design: 
alb. Dimensiuni: (LxAxH): 75x40x76 
cm.    

WAGNER 2 NEW
699,-

 consolă cu două sertare și raft, material: 
MDF + DTD laminat, design color: gri 
+ nuc deschis. Dimensiuni: (LxAxH): 
80x30x80 cm.    

JEREVAN
539,-

 consolă cu două sertare și raft, material: 
MDF + mânere metalice, design: gri 
deschis. Dimensiuni (LxAxH): 100x30x74 
cm.    

VERITY
539,-

 consolă, design culoare: alb, negru. Dimensiuni: (LxAxH): 80x40x75cm, 
material: MDF.    

AMYNTAS
349,-

 consolă, design: MDF laminat alb sau stejar + crom. 
Dimensiuni (LxAxH): 160x30x77cm.    

KORNIS
549,-

 consolă modernă, material: DTD laminat + oțel, design culoare: alb. 
Dimensiuni (LxAxH): 183x28x80 cm.    

FITRON
499,-

 consolă cu 2 sertare și 2 rafturi, material: MDF vopsit + oțel, design 
culoare: alb sau gri. Dimensiuni (LxAxH): 86,6x30x80 cm.    

LOMIR
499,-

 consolă modernă, material: DTD înfoliat + oțel, design culoare: stejar + 
grafit negru sau gri închis + negru. Dimensiuni (LxAxH): 160x30x75 cm.    

BUSTA
349,-

 stejar + negru 

 alb 

 alb 

 gri grafit închis + negru 

 stejar + crom 

 consolă, design: MDF laminat stejar + crom. 
Dimensiuni (LxAxH): 100x35x80cm.   În stoc 
începând cu 10.10.2021 

KALISTO
219,-

NEW NEW

NEW NEW NEW

 gri 

 consolă cu raft, material: MDF + DTD 
+ metal, culoare design: stejar + negru. 
Dimensiuni (LxAxH): 106x45x76 cm.    

NEVAN
599,-

NEW

NEW

NEW

 consolă cu raft, material: MDF + DTD + metal, 
culoare design: stejar + negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 100x35x79 cm.    

NARTAN
479,-

NEW

 consolă cu raft de jos, material: metal + 
DTD înfoliat, design culoare: negru + salcâm. 
Dimensiuni (LxAxH): 120x44x74 cm.   În stoc 
începând cu 05.10.2021. 

HOLAR
489,-

NEW

 alb + crom 
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 măsuță de toaletă în stil baroc cu oglindă, patru sertare și scaun, design: MDF alb sau gri + lemn masiv + 
țesătură argintie. Dimensiuni: (LxAxH): masă: 80x40x142 cm, scaun: 38x28x45 cm.    

REGINA NEW
699,-

 oglindă cu spațiu de depozitare, design: MDF alb (LxAxH): 
57,6x12x155 cm.    

ONEON
1.319,-

 măsuță de toaletă în stil baroc cu oglindă, trei sertare și 
scaun, design: MDF alb + lemn masiv + țesătură argintie. 
Dimensiuni: (LxAxH): masă: 72x40x136 cm, scaun: 
38x28x45 cm.    

LINET NEW
696,-

 oglindă cu spațiu de depozitare pentru bijuterii și 5 rame 
foto, design: MDF alb. Dimensiuni: (LxAxH): 53x38x153 
cm.   Revine în stoc 30.9.2021 

CANINI
899,-

 măsuță de toaletă în stil baroc cu patru sertare și 
scaun, design: MDF alb + lemn masiv + țesătură 
argintie. Dimensiuni: (LxAxH) masă: 80x40x93,5 cm, 
scaun: 38x28x45 cm.    

RODES NEW
678,-

 masă practică multifuncțională cu spațiu de depozitare, potrivită și pentru 
croitoreasă, ideală pentru mașina dvs. de cusut, material: DTD laminat, 
design color: alb. Dimensiuni: (LxAxH): 120x50x75 cm.    

TAILOR
749,-

 consolă modernă potrivită ca masă pentru PC, material: MDF + sticlă 
securizată, design: stejar + sticlă. Dimensiuni (LxAxH): 120x50x75 cm.    

ENRIK
899,-

 cutie de bijuterii cu oglindă, cinci sertare și două uși, design: MDF alb + 
lemn masiv (picioare). Dimensiuni: (LxAxH): 34,2x26,6x91,5 cm. Model 
disponibil doar până la epuizarea stocurilor.    

DINIS
639,- 750,-

 oglindă cu spațiu de depozitare pentru bijuterii, material: MDF, design: alb. Dimensiuni: (LxAxH): 
35,2x35x153 cm.   Revine în stoc 30.9.2021 

MIROR NEW

569,-

 Comodă cu 2 sertare (sau noptieră) cu cadru 
din lemn masiv, într-un stil elegant, design: alb, 
(LxAxH): 40x30x55 cm.    

BRAIN 2

529,-
 masă cu cadru din lemn masiv cu picioare înalte 
cu sertar, în stil baroc. Design: alb, (LxAxH): 
25x25x76 cm.    

WAGNER 3 NEW

399,-
 scaun elegant cu cadru din lemn masiv, design: 
cadru: culoare albă + husă bej + model cu 
dungi, (LxAxH): 30x40x45 cm.    

WAGNER 1 NEW

299,-

699,-
 alb 

749,-
 gri 

NEW

 alb 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITARE

Sfatul 
nostru!
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 bancă practică cu 2 sertare într-un cadru din lemn 
masiv cu o pernă deasupra. Material: lemn, culoare: gri 
/ alb, poate fi combinat cu seria MANON și MATIAS, 
(LxAxH): 70x35x45 cm.    

SEAT BENCH 2 NEW
499,-

 comodă cu sertar funcțional și 2 coșuri de răchită într-
un cadru din lemn masiv. Material: lemn + răchită, 
culoare: gri / alb, (LxAxH) 38x28x64 cm.   Revine în stoc 
din 24.09.2021. 

MATIAS 2
299,-

 comodă cu sertar funcțional și 1 coș de răchită într-
un cadru din lemn masiv. Material: lemn + răchită, 
culoare: gri / alb, (LxAxH) 38x28x47 cm.    

MATIAS 1
244,-

 comodă cu sertar funcțional și 3 coșuri de răchită într-
un cadru din lemn masiv. Material: lemn + răchită, 
culoare: gri / alb, (LxAxH): 38x28x81 cm.    

MATIAS 3
369,-

 bancă practică cu 2 coșuri de răchită într-un cadru 
din lemn masiv cu o pernă deasupra. Material: lemn 
+ răchită, culoare: maro închis, (LxAxH): 70x35x45 cm.    

SEAT BENCH 3
559,-

 masă de călcat cu cadru din lemn masiv, cu 
posibilitatea de pliere a mesei de călcat, material: 
lemn + răchită, design culoare: maro închis, (LxAxH): 
118x30x86 cm.    

BOND 2
727,-

 comodă cu 3 coșuri de răchită într-o ramă din lemn 
masiv, design culoare: maro închis. Material: lemn + 
răchită, (LxAxH): 28,5x33x65,5 cm.    

ELI 1
399,-

 Comodă cu 5 coșuri de răchită într-o ramă din lemn 
masiv, design culoare: maro închis, material lemn + 
răchită, (LxAxH): 28,5x33x104 cm.    

ELI 2
659,-

 bancă practică cu coș de răchită și pernă 
deasupra. Material: lemn + răchită, 
culoare: alb antic, (LxAxH): 40x34x45 cm.  
 Revine în stoc din 24.09.2021. 

RUBY 1

339,-
 comodă (sau noptieră) cu cadru fix și 2 
coșuri de răchită. Material: lemn + răchită, 
culoare: alb antic. Dimensiuni: (LxAxH): 
40x29x42 cm.    

RUBY 2

257,-
 comodă cu cadru fix și 3 coșuri de răchită. 
Material: lemn + răchită, culoare: alb antic, 
(LxAxH): 40x29x57 cm.   Revine în stoc din 
24.09.2021. 

RUBY 3

335,-
 comodă cu cadru fix și 4 coșuri de răchită. 
Material: lemn + răchită, culoare: alb antic, 
(LxAxH): 40x29x73 cm.    

RUBY 4

389,-
 comodă cu cadru fix și 5 coșuri de răchită. 
Material: lemn + răchită, culoare: alb antic, 
(LxAxH): 40x29x90 cm.    

RUBY 5

479,-

 bancă practică cu 2 sertare într-un cadru din lemn masiv cu o 
pernă deasupra. Material: lemn, culoare: alb, (LxAxH): 70x35x45 
cm.    

SEAT BENCH 1 NEW
499,-

 masă de călcat cu cadru din lemn masiv cu posibilitatea de pliere a mesei de călcat, 
material lemn + răchită, design culoare: gri, (LxAxH): 118x30x86 cm.    

BOND 1
599,-

 comodă cu cadru din lemn masiv într-un stil elegant, în alb cu 
sertare colorate. Dimensiuni (LxAxH): 50x30x70 cm.    

MONET 1 NEW
599,-
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 Comodă, material: MDF laminat, culoare: 
alb, (LxAxH): 30x30x81,5 cm.    

ATENE TIP 7

299,-

 comodă practică cu 4 sertare, material: 
MDF + lemn masiv, design culoare: alb + 
natural, (LxAxH): 32x30x109 cm.    

TALAS

426,-

 comodă cu 2 coșuri de răchită într-o ramă 
din lemn masiv, culoare: alb / gri. Material: 
lemn + răchită, (LxAxH): 38x28x52 cm.    

MANON 2

285,-

 bancă practică cu 2 coșuri de răchită într-
un cadru fix cu o pernă deasupra, design 
color: alb / miere. Material: lemn / răchită, 
(LxAxH): 70x35x45 cm.   Revine în stoc din 
24.09.2021. 

SEAT BENCH 4

559,-

 Comodă albă cu 2 sertare (sau noptieră) cu 
cadru fix, culoare: alb / gri. Material: lemn, 
(LxAxH): 25x29x49 cm.    

BIBI 2

248,-

 coș de rufe pliant. Material: lemn + 
țesătură. Diametru x înălțime 42x70 cm. 
Poate fi combinat: cu seria ELI.    

DŽIMBO

65,-

 comodă cu 3 coșuri de răchită într-o ramă 
din lemn masiv, culoare: alb / gri. Material: 
lemn + răchită, (LxAxH): 38x28x69 cm.    

MANON 3

389,-

 bancă practică cu coș de răchită și pernă 
deasupra, culoare: alb / miere. Material: 
lemn + răchită, (LxAxH): 40x34x45 cm.  
 Revine în stoc din 24.09.2021. 

GINGER 3 NEW

319,-

 Comodă cu 3 sertare cu cadru fix, culoare: 
alb / gri. Material: lemn, (LxAxH): 
25x29x70 cm.    

BIBI 3

338,-

 comodă cu cadru fix, cu sertar funcțional 
și coș de răchită, material: lemn + răchită, 
culoare: gri-maro, (LxAxH): 40x29x42 cm.  
 Revine în stoc din 24.09.2021. 

DARKIE 1

259,-

 comodă cu 4 coșuri de răchită într-o ramă 
din lemn masiv, culoare: alb / gri. Material: 
lemn + răchită, (LxAxH): 38x28x86 cm.    

MANON 4

489,-

 comodă cu 4 coșuri din răchită, design 
culoare: alb / miere. Material: lemn / 
răchită, (LxAxH): 71x28x43 cm.    

GINGER 4

389,-

 Comodă cu 4 sertare cu cadru fix, design 
colorat: alb / gri. Material: lemn, (LxAxH): 
25x29x90 cm.    

BIBI 4

439,-

 comodă cu cadru fix, cu sertar funcțional 
și 2 coșuri de răchită. Material: lemn 
+ răchită, culoare: gri-maro, (LxAxH): 
40x29x63 cm.    

DARKIE 2

385,-

 bancă practică cu trei sertare și pernă 
moale, design: alb + nuc miere, material: 
lemn, (LxAxH): 100x36x45 cm.    

TEDRA NEW

699,-

 comodă cu 6 coșuri din răchită, design 
culoare: alb / miere. Material: lemn / 
răchită, (LxAxH): 71x28x61 cm.   Revine în 
stoc 24.09.2021. 

GINGER 1

569,-

 Comodă cu 6 sertare cu cadru fix, 
culoare: alb / gri. Material: lemn, (LxAxH): 
48x29x70 cm.    

BIBI 6

589,-

 comodă cu cadru fix, cu sertar funcțional 
și 3 coșuri de răchită. Material: lemn 
+ răchită, culoare: gri-maro, (LxAxH): 
40x29x88 cm.    

DARKIE 3

535,-

 bancă practică cu patru sertare și pernă 
moale, design: alb + nuc miere, material: 
lemn, (LxAxH): 100x36x45 cm.    

LINORA NEW

699,-

 comodă cu 10 coșuri din răchită, design 
culoare: alb / miere. Material: lemn / 
răchită, (LxAxH): 71x28x95 cm.    

GINGER 2

899,-



68 COMODE

 raft multifuncțional, material: metal + 
piese de legătură din plastic + țesătură, 
design culoare: gri, (LxAxH): 103x30x145 
cm.    

SANEL
149,-

 raft multifuncțional, material: metal + 
piese de legătură din plastic + țesătură, 
culoare: gri, (LxAxH): 87x30x110 cm.    

BARIN
109,-

 dulap cu sertare din material, material: metal + piese de legătură din plastic + material, culoare design: metal negru + material gri, maro 
și negru. Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH).    

CAMILO TIP 1
109,-

 58 x 30 x 57  cm

CAMILO TIP 2
159,-

 58 x 30 x 83,5  cm diverse opțiuni de pliere

 comodă cu sertare din țesătură. Construcție 
metalică. Material: MDF + metal + lemn (mânere) 
+ țesătură, design culoare: MDF în culoarea 
lemnului + metal negru + țesătură în 3 nuanțe 
de maro.   TIPUL 2 și TIPUL 3 revine în stoc din 
08.10.2021. 

HAZEL

 31x29x99 cm, 4 sertare 

HAZEL TIP 1

287,-

ROSITA

 58x29x78.5 cm, 4 sertare 

HAZEL TIP 2

339,-

 85x30x70 cm, 5 sertare 

ROSITA TIP 3

349,-

 80x29x78.5 cm, 7 sertare 

HAZEL TIP 3

479,-
 87.5x29x58 cm, 5 sertare 

HAZEL TIP 4

394,-

 comodă cu sertare din țesătură. Construcție metalică. Material: MDF + lemn (mânere) + metal + țesătură. 
Versiune color: metal negru + blat negru + țesătură gri închis.   TIPUL 1 și TIPUL 3 până la epuizarea stocurilor. 

 45x30x51 cm 

PALMERA TIP 1

199,- 213,-

6%

 comodă cu 4 sau 5 sertare din țesătură. Construcție metalică. Material: MDF + metal + țesătură. Versiune color: 
MDF în culoarea lemnului + metal alb + țesătură bej.   TIP 3 până la epuizarea stocurilor. 

 45x30x95 cm 

OFELIA TIP 1

249,-

 comodă cu sertare din țesătură. Construcție metalică. Material: MDF + metal + lemn (mânere) + țesătură. 
Design de culoare: metal negru + țesătură neagră + lemn negru.   TIPUL 1 și TIPUL 2 până la epuizarea stocului. 

 45x30x51 cm 

KESIDY TIP 1

199,- 213,-

6%

 comodă cu 5 sau 8 sertare din țesătură. Construcție metalică. Material: MDF + metal + lemn + țesătură. 
Versiune color: metal alb + țesătură gri deschis + MDF în arțar roșu.   Model epuizat. 

 100x30x55 cm 

TESSA TIP 1

369,- 398,-

7%

 45x30x95 cm 

PALMERA TIP 2

269,-

 20x48x75,5 cm 

OFELIA TIP 2

239,-

 100x30x55 cm 

PALMERA TIP 3

369,- 398,-

7%

 100x30x55 cm 

OFELIA TIP 3

346,- 372,-

6%

 100x30x55,5 cm 

KESIDY TIP 3

389,-
 20x48x75,5 cm 

KESIDY TIP 2

246,- 264,-

6%

 85x30x70 cm 

TESSA TIP 2

349,- 381,-

8%

 85,5x30x98 cm 

TESSA TIP 3

429,- 465,-

7%

 comodă cu sertare din țesătură. Construcție 
metalică. Material: MDF + metal + țesătură. 
Versiune color: metal alb + țesătură gri deschis + 
top gri.   TIP 1, TIP 2, TIP 4 numai până la epuizarea 
stocurilor. 

 20x48x75,5 cm, 4 sertare 

ROSITA TIP 2

227,- 244,-

6%

 45x30x51 cm, 2 sertare 

ROSITA TIP 1

189,- 203,-

6%

 63,5x30x73 cm, 7 sertare 

ROSITA TIP 4

326,- 350,-

6%

Preț 
redus

Preț 
redus

Preț 
redus

Preț 
redus
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 raft modern, material: lemn + metal. 
Versiune color: natural + negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 50x10x50 cm.    

DESIO TIP 1
119,-

 raft modern, material: lemn + metal. 
Versiune color: natural + negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 50x10x42,5 cm.    

DESIO TIP 2
119,-

 set de 3 rafturi moderne, material: lemn 
+ metal. Versiune color: natural + negru. 
Dimensiuni (LxAxH): 26x12,5x40 cm, 
23x12x35 cm, 20x11,5x30 cm.    

AZURI
139,-

 set de rafturi 3 buc, material: MDF, design: alb sau negru. Dimensiuni: (LxAxH): 
3- 44x10x24 cm, 2- 36x10x16 cm, 1- 40x10x20 cm.    

AMOS
159,-

 alb 

 set de rafturi 2 buc, material: MDF, design alb / portocaliu. Dimensiuni: 
(LxAxH): 1- 26x10x26 cm, 2- 20x10x20 cm.    

FIDO
99,-

 rafturi care devin parte a peretelui datorită accesoriilor de perete ascunse, material: MDF, grosime raft până la 5 cm, design: alb / lucios, 
negru / lucios sau stejar trufle.    

GANA
 stejar trufă 

 negru 

 alb 

 set de rafturi 3 buc, material: MDF, design: alb sau negru. Dimensiuni: (LxAxH): 
2- 42,5x10x21,5 cm, 1- 17,5x10x17,5 cm.    

TRIX
139,-

 negru 

1 2

3

12

1

 set de rafturi 3 buc, material: MDF, design alb sau negru. 
Dimensiuni: (LxAxH): 3- 25,4x8,7x25,4 cm, 2- 20,3x8,4x20,3 cm,
1- 15,3x8,4x15 , 3 cm.    

KVADRO NEW
79,-

 alb 

 set de rafturi 4 buc, material: MDF, design: alb, (LxAxH): 
1- 39,5x9x39,5 cm, 2- 34,5x9x34,5 cm, 3- 29,5x9x29,5 cm, 
4- 24,5x9x24 , 5 cm.    

EMA POLITE
264,-

 negru 

1 1

1

2 2

2

3

4

3 3

 negru lucios 

 negru lucios 

 alb lucios 

 alb lucios 

1
2

3
4

 1- 30x25x5 cm               79,-     

 109,-     

 137,-     

    

 79,-     

 109,-     

 137,-     

 168,-     

    

 97,-     

 105,-     

2- 60x25x5 cm              

 3- 80x25x5 cm             

4- 120x25x5 cm             

 stejar trufă 

 set de rafturi 4 buc, material: MDF, 
design: alb. Dimensiuni: (LxAxH): 4- 
41x20x41 cm, 3- 36x20x36cm, 2- 31x20x31 
cm, 1- 26x20x26 cm. Model disponibil doar 
până la epuizarea stocurilor.    

DIDO
399,- 439,-

 raft de perete cu accesorii de perete ascunse, set de 3 piese, grosime de până la 22 mm, 
furnizat cu accesorii, material: DTD laminat, culoare: stejar artizan, alb, negru, stejar kraft 
închis, stejar sonoma, stejar wotan sau grafit gri, (LxAxH): 80x20x2,2 cm.    

FEDOR
279,-

1
1

2 2

1

2

3

4

 set de rafturi 2 buc, material: MDF, design alb, negru sau verde, (LxAxH): 
77x10x27,5 cm.   Revine în stoc 15.09.2021. 

FRI NEW
139,-

 alb  negru  verde 

 raft modern, material: bambus lăcuit, culoare design: 
natural. Dimensiuni (LxAxH): 46x10x41 cm.    

ARTID TIP 1
189,-

 raft modern, material: bambus lăcuit, culoare design: 
natural. Dimensiuni: (LxAxH): 52x10x59,5 cm.    

ARTID TIP 2
209,-

 raft practic cu cârlige. Potrivit pentru utilizare în baie 
sau pe hol, material: bambus lăcuit + oțel, design 
culoare: natural. Dimensiuni: (LxAxH): 74x12x18 cm.    

JODA TIP 1
159,-

 raft practic cu cârlige, potrivit pentru utilizare în baie 
sau pe hol, material: bambus lăcuit + oțel, design 
culoare: alb. Dimensiuni (LxAxH): 48,5x8x12 cm.    

JODA TIP 2
99,-

PRODUS
SLOVAC

DE CALITARE

9%
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 raft multifuncțional, care poate fi montat pe o masă TV, raft sau măsuță de cafea, 
material: DTD laminat, design: alb sau stejar sonoma, (LxAxH): 125x35x48 cm.    

VARIO
529,-

 alb 

 masă TV, material: DTD laminat (16 mm), dimensiune (LxAxH): 159x40x38,8 cm, design culoare: negru / alb, prun / alb, stejar sonoma 
/ alb sau alb.    

ZUNO NEW
379,-

 stejar sonoma  stejar sonoma / alb  prun / albe 

 masă TV cu ușă pliabilă și raft, material: DTD laminat, culoare: stejar sonoma, alb sau negru / alb. Dimensiuni (LxAxH): 120x45x40 cm.    

AGNES
459,-

 negru/alb 

 masă TV, design: lemn MDF înfoliat negru 
+ metal (argintiu). Dimensiuni (LxAxH): 
100x40x42 cm.    

QUIDO
387,-

 masă laterală, material: metal, culoare 
design: negru. Dimensiuni (LxAxH): 
40x22x68 cm.    

LONIO
325,-

 alb 

 stejar  alb 

 stejar sonoma 

 masă auxiliară sau noptieră, material: MDF lăcuit + metal, design culoare: alb vintage + 
picioare negre sau alb + picioare negre, (LxAxH): 45x35x58 cm.    

HONEJ
249,-

 alb 

 măsuță sau noptieră, material: MDF (folie PVC) + metal, culoare design: alb + negru sau 
stejar + negru. Dimensiuni (LxAxH): 50x30x60 cm.    

VIRED
286,-

 vintage alb 

HONEJ
219,-

 măsuță sau noptieră, material: MDF laminat + crom, culoare: alb sau stejar, (LxAxH): 
45x35x58 cm.   Culoare stejar, numai până la epuizarea stocurilor. 

LAMEJ  masă, material: DTD înfoliat + picioare 
solide, design culoare: stejar + picioare 
negre, (LxAxH): 40x30x60 cm.    

ALYSANDRA TIP 1

209,-

 masă laterală, material: MDF + metal, 
design: stejar + metal negru. Dimensiuni 
(diametru x H): 40x50 cm.    

IMSAR

174,-
 măsuță de cafea design, material: MDF 
+ metal, design: marmură albă + metal 
negru. Dimensiuni (diametru x H): 60x50 
cm.    

SALINO

224,-
 măsuță de cafea design, material: MDF + 
metal, design: marmură neagră + metal 
negru. Dimensiuni (diametru x H): 60x45 
cm.    

GAGIN

235,-
 masă laterală, material: MDF + metal, 
design: stejar + metal negru. Dimensiuni 
(diametru x H): 43x68.   În stoc începând cu 
11.10.2021 

EMRIO

269,-
 măsuță design cu spațiu de depozitare, 
material: MDF + metal, culoare design: gri 
+ natural + picioare negre sau neo mint 
+ natural + picioare negre. Dimensiuni 
(LxAxH): 38x38x38,5 cm.    

MOSAI

169,-

 gri  neomint 

NEW

NEW

 negru/alb 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITARE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITARE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITARE

 alb 

 alb 
289,-

 stejar 
289,- 323,-

10%

 masă RTV, design: alb (LxAxH): 150x39x51 
cm, corpul are o grosime de 35 mm. Model 
disponibil doar până la epuizarea stocurilor.    

TOFI MASĂ RTV
399,- 459,-

13%

159 cm

 material: DTD laminat, culoare: stejar sonoma / alb. Dimensiunile sunt enumerate în 
ordine (LxAxH): 110x41x55 cm. Potrivit pentru a fi combinat cu comode AGNESA.    

MARKER 029 TIP 2
537,-

 110 x 41 x 55  cm

MARKER 027 TIP 1
369,-

 120 x 41 x 36  cm
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 masă laterală, material: MDF
lăcuit + picioare din lemn (folie 
PVC), design culoare: alb + stejar, 
(LxAxH): 40x40x42 cm.    

PAMINO
109,-

 masă laterală elegantă pe roți cu crestătură pe blat, material: role DTD 
înfoliate + negre, design culoare: alb sau ciment deschis. Dimensiuni 
(LxAxH): 40x24x50 cm.   Revine în stoc 11.10.2021 (gri carbon deschis). 

NIDEN
139,-

 masă laterală elegantă, material: MDF + metal, culoare TIP 1 lemn 
de stejar + picioare din metal negru, TIP 2 lemn de stejar + picioare 
din metal alb, (LxAxH): 40x40x40cm.    

JAKIM TIP 1
99,-

 masă laterală elegantă, design color: efect stejar + picioare metalice 
negre sau albe, material: DTD + metal, (LxAxH): 40x40x61cm.  
 Revine în stoc 30.09.2021. 

KALA
109,-

JAKIM TIP 2
119,-

 masă laterală, material: MDF laminat + lemn 
masiv. Versiune color: alb + picioare naturale sau 
negru + picioare naturale, (LxAxH): 60x60x48 cm 
(alb), 40x40x40 cm (negru).    

SANSE TIP 1

176,-

 masă laterală cu posibilitate de agățare, design: 
alb, MDF laminat (LxAxH): 32x32x60 cm.    

VALMAR

129,-

SANSE TIP 2

115,-

 masă laterală elegantă pe roți, material: DTD înfoliat + roți negre. Versiune color: pin, negru sau alb. 
Dimensiuni (LxAxH): 40x24x50 cm.   Revine în stoc 30.09.2021. 

ABBAS NEW
139,-

 alb  negru 

 stejar  alb  alb  efect stejar 

 alb  gri carbon deschis  pin 

 masă laterală pe roți, design: MDF negru
+ metal (argintiu), (LxAxH): 33x38x60 cm.    

MANNY

128,-

 masă laterală, material: MDF cu folie de 
PVC + oțel vopsit, culoare: stejar + alb, 
(LxAxH): 40x40x39,8 cm. Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor.    

CELINI

95,-

 masă laterală, material: oțel + lemn, 
culoare: negru + ciment, (LxAxH): 
60x30x50 cm.    

TENDER

186,-

 masă laterală elegantă pe roți, material: 
DTD, design de culoare: alb. Dimensiuni 
(LxAxH): 60x24x70 cm.    

ZOELA NEW

199,-

 masă laterală elegantă, material: MDF
+ metal, design: stejar negru + picioare 
din metal negru. Dimensiuni (LxAxH): 
48x48x48cm.    

RONIN

119,-

 masă laterală design, material: MDF + 
metal, culoare design: alb, (LxAxH): 29 / 
45x45x45 cm.   Model disponibil doar până 
la epuizarea stocurilor. 

LAVON

129,-

 masă laterală cu suport pentru depozitare, 
design: metal (crom) + MDF lăcuit alb, 
(LxAxH): 33x33x45 cm.    

ANABEL

287,-

 masă laterală elegantă, design color: alb cu 
picioare din lemn naturale, material: MDF 
+ lemn, (LxAxH): 48x48x40cm.    

TAVAS

139,-

 masă laterală, material: MDF + metal, 
design: stejar + metal negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 55x40x45 cm.   În stoc începând 
cu 11.10.2021 

FLYN

279,-

 masă laterală cu posibilitate de 
suspendare, design: alb, MDF laminat, 
(LxAxH): 59x36x38 cm.    

VOLKER

169,-

NEWNEW NEW

 alb 

 o măsuță modernă, care poate fi folosită și ca noptieră în dormitor. Material: MDF + 
metal. Versiune culoare: alb sau stejar + negru. Dimensiuni (LxAxH): 50x30x50 cm.   În stoc 
începând cu 30.09.2021. 

APIA

169,-

 stejar + negru 

 cărucior de servire pe roți, design culoare: 
natural + alb și natural + negru, material: 
lemn + plastic. Dimensiuni (LxAxH): 
50x35x55 cm. Model disponibil doar până 
la epuizarea stocurilor.    

PONTO
209,- 239,-

 masă laterală cu posibilitate de 
suspendare, design: alb, MDF laminat, 
(LxAxH): 45x45x62 cm.   Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor. 

ZENOR

139,- 155,-

 masă laterală elegantă, material: MDF + 
metal, design culoare: stejar + lemn negru, 
(diametru x H): 60x65 cm. Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor.    

KALEB

179,- 199,-
10% 12%

10%
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 suport practic de depozitare pentru cotiera 
canapelei, material: bambus lăcuit + pâslă, 
design culoare: natural, (LxAxH): 48x39x1 
cm.    

ALTE
89,-

 masă laterală, material: sticlă, design: alb, (LxAxH): 
48x32x60 cm.   Model disponibil doar până la epuizarea 
stocurilor. 

PELOK
169,-

 masă mobilă de servit, material: sticlă transparentă 
securizată + metal-negru. Dimensiuni (LxAxH): 
60x37x67 cm. Model disponibil doar până la epuizarea 
stocurilor.    

MEGON
189,- 239,-

 masă de servit pe roți, material: metal + MDF, design: 
negru + argintiu, (LxAxH): 47x47x74 cm.    

ALADAR
339,-

 masă laterală pe roți, material: MDF + metal, 
design: alb mat, (LxAxH): 60x40x61 cm.    

LABON
189,-

 organizator practic pentru cotiera canapelei. 
Material: bambus. Versiune culoare: bambus 
natural. Dimensiuni (LxAxH): 46x32x6 cm. Potrivit 
pentru cotiere cu lățimea de până la 18 cm.    

VISE
146,-

 suport practic de depozitare pentru cotiera 
canapelei. Material: bambus lăcuit + pâslă. 
Versiune culoare: natural + negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 48x32x1 cm.    

OSEN
99,-

 măsuță / noptieră, material: MDF + pin masiv, culoare: 
alb + natural. Dimensiuni (LxAxH): 45x45x50 cm.    

HAGAN
219,-

 masă laterală cu două etaje, material: MDF + 
bambus lăcuit, design culoare: alb + bambus natural. 
Dimensiuni: 44x44x51,5 cm.    

KABRA
179,-

 masă laterală elegantă pe roți, material: MDF + 
metal + roți, cu tava de depozitare, închise la culoare, 
culoare alb, (diametru x H): 43,6x52,5cm.    

DERIN
136,-

 masă laterală, material: MDF - marmură albă + 
metal - negru, (LxAxH): 40x40x55,5 cm.   Model 
disponibil doar până la epuizarea stocurilor. 

GARSY
119,- 149,-

 masă laterală, material: MDF + lemn masiv de
pin (picioare), culoare: alb + natural, (LxAxH): 
45x45x62,5 cm.    

KASE
279,-

 set de 2 mese laterale, material: MDF + metal, 
design culoare: stejar + metal negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 45x45x50 / 40x40x45 cm.    

RIMBO
519,-

 masă laterală, design: MDF înfoliat (PVC) gri + 
picioare metalice cu vopsea aurie. Dimensiuni 
(LxAxH): 46x46x50 cm.   Revine în stoc 30.09.2021. 

RONDEL
169,-

 cărucior de servire pe roți, material: MDF laminat + 
metal, design culoare: natural + negru. Dimensiuni: 
(LxAxH): 43x40x78 cm.   În stoc începând cu 
15.10.2021 

GUJA
339,-

 masă de servit, sticlă neagră + metal - crom, 
(LxAxH): 50x45x72 cm. Capacitate de încărcare: 
3,5 kg.    

VESNA
459,-

NEWNEW NEW

NEW

 cărucior de servire pe roți, material: MDF + metal, 
design culoare: nuc + negru. Dimensiuni (LxAxH): 
56x49x92 cm.   În stoc începând cu 15.10.2021 

MEDARO
339,-

NEW

 măsuță multifuncțională, material: roți din metal + 
plastic, design culoare: negru. Dimensiuni (LxAxH): 
51x33x73cm.    

KORETE
179,-

NEW

 organizator pentru cotiera canapelei, 100% poliester. Culoare: bej, 
negru. Dimensiuni (LxAxH): 53,6x31x4 cm. Potrivit pentru cotiere cu 
lățimea de până la 18 cm.    

IPRES
43,-

 negru  bej 

NEW

 cărucior de servire, design: sticlă neagră + crom, 
(LxAxH): 71x38x74 cm. Model disponibil doar până la 
epuizarea stocurilor.    

ELON
399,- 449,-

11%

20% 20%

NEW
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 raft multifuncțional, design color: negru. 
Dimensiuni (LxAxH): 56x35x120 cm, 
încărcare raft 10 kg.    

SUER TIP 1
129,-

 raft multifuncțional, design color: negru. 
Dimensiuni (LxAxH): 56x35x160 cm, 
încărcare raft 10 kg.    

SUER TIP 2
167,-

 raft cu patru rafturi cu înălțimea raftului 
reglabilă, material: metal, culoare design: 
negru. Dimensiuni (LxAxH): 56x35x120 cm, 
încărcare raft 10 kg.    

NOVEL
139,-

 Raft - 2 sau 3 rafturi; material: metal (crom) + sticlă securizată (5 mm); dimensiuni 
(LxAxH): raft cu 2 polițe: 39x39x47cm, raft cu 3 polițe: 39x39x77,5 cm.   Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor. 

 masă de servit cu tavă detașabilă, material: MDF 
+ metal, design culoare: negru + cupru. Dimensiuni 
(LxAxH): 48x34x62 cm.    

MASINO
159,-

 roz pudră 

 masă laterală cu construcție metalică fixă   și tavă 
detașabilă, design culoare: culoare albă + coș 
de depozitare maro, material: metal + țesătură. 
Dimensiuni (LxAxH): 45x45x60,5 cm. Model epuizat.    

FANDOR
138,- 149,-

 masă de servit cu două tăvi detașabile, material: 
MDF + lemn masiv, culoare: alb + natural. Dimensiuni 
(LxAxH): 60x40x70 cm, tavă mai mică (LxAxH): 
40x30x5 cm. Model disponibil doar până la epuizarea 
stocurilor.    

NORGE
209,- 235,-

 masă de servit cu tavă detașabilă, material: 
lemn masiv + metal, culoare design: natural + alb. 
Dimensiuni (LxAxH): 48x34x62 cm. Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor.    

BELENE
159,- 175,-

9%

 masă laterală cu două etajere, culoare natural + 
alb, material: MDF + bambus. Dimensiuni (LxAxH): 
40x40x55cm. Capacitate de încărcare 10 kg / raft. 
Model epuizat.    

BAMP
208,- 249,-

 masă laterală cu construcție solidă din metal și tavă de sus detașabilă, disponibilă în culori: roz pudră, neomint, 
negru, verde, albastru, alb, material: metal. Dimensiuni (LxAxH): 47x47x50,2 cm.   În versiunile neomint și verde 
doar până la epuizarea stocurilor. 

RENDER
99,-

 albastru  verde 

 alb  neomint  negru 

 cărucior de servire pe roți cu 3 rafturi, material: 
bambus lăcuit + oțel, culoare design: natural + negru. 
Dimensiuni (LxAxH): 50x28x70 cm.    

ARVADA
239,-

 set de 2 mese laterale, material: MDF + metal + sticlă, design culoare: stejar + metal negru / sticlă. Dimensiuni 
(LxAxH): 45x45x50 cm / 40x40x45 cm.    

DAGOR
485,-

NEW

FREDDY 2
159,- 180,-

11%
116,- 133,-
FREDDY 1 12%

11%

7%

16%
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 dulap mobil cu patru rafturi pe roți cu 2 
frâne, design color: alb + argintiu, material: 
cadru metalic + coșuri din plastic. Dimensiuni 
(LxAxH): 40x22x89 cm.    

DALEM
179,-

 cărucior de servire pe roți cu 2 frâne, 5 coșuri metalice, material: 
metal, culoare: gri. Dimensiuni: 48x27x103 cm.   Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor. 

PERLE
139,- 157,-

 cărucior de servire pe roți cu 2 frâne, trei rafturi, 
material: bambus + oțel, design culoare: natural, 
(LxAxH): 47x38x76 cm.    

NASHY
229,-

 cărucior de servire pe roți cu 2 frâne, material: MDF + metal, 
design culoare: natural + negru. Dimensiuni (LxAxH): 61x43x89 cm.  
 În stoc începând cu 15.10.2021 

PERTON
439,-

 cărucior de servire pe roți cu 2 frâne, sertar, coș 
metalic extensibil și 2 rafturi, material: MDF 
+ lemn masiv, culoare: alb + natural, (LxAxH): 
50x40x83 cm.    

RAPID
349,-

 cărucior de servire metalic pe roți cu 2 frâne, 
design: negru, material: metal. Dimensiuni 
(LxAxH): 48x27x84 cm.    

MYRIS
129,-

 cărucior de servit metalic cu trei rafturi, 2 roți cu 
frâne, design: alb, material: metal. Dimensiuni 
(LxAxH): 48x27x77 cm.    

JARON
109,-

 raft jos cu trei rafturi pe roți cu 2 frâne, design color: negru, șampanie, material: cadru metalic + coșuri din plastic. Dimensiuni 
(LxAxH): 45x38x78 cm.   În versiunea șampanie numai până la epuizarea stocurilor. 

VERNON

 cărucior de servire pe roți cu 2 frâne, sertar și trei rafturi metalice 
extensibile, material: lemn masiv de pin (natural) + blat de 
ceramică (alb) + rafturi metalice, 37x37x76 cm.   Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor. 

FRISBY
209,- 234,-

10% 10%

 cărucior de servire pe roți (2 frâne) cu 3 coșuri metalice scoase, raft pentru sticle și tavă detașabilă, design: 
lemn masiv, gri, alb, (LxAxH): 43x34x84 cm.   Model disponibil doar până la epuizarea stocurilor. 

HURIT
259,- 289,-

 gri  alb 

 masă de servit, fag (MDF) + metal argintiu, 
(LxAxH): 60x38x84 cm, 2 roți cu frâne.    

LIMA

259,-
 suport mobil - 3 coșuri metalice, 1 raft, design: 
fag MDF + metal (argintiu), (LxAxH): 39x36x70 
cm, 2 roți cu frâne.    

CAMPO

193,-
 Șampanie 
139,- 164,-

 negru 
155,-

NEW

 cărucior de servire (2 frâne), cu construcție 
metalică și 3 rafturi + roți din plastic negru, design: 
construcție - alb, rafturi neomint. Dimensiuni 
(LxAxH): 40x32x75 cm.   Model disponibil doar până 
la epuizarea stocurilor. 

ORGON
99,- 112,-

11%

15%

11%
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cărucior de servire pe roți cu 2 frâne, sertar, două rafturi și mâner lateral, material: MDF + lemn masiv de 
bambus, design color: gri + blat superior culoare naturală, neagră + blat superior culoare naturală, (LxAxH): 
58,5x40x85,5 cm. 

ARETE
399,- 

cărucior de servire pe roți cu 2 frâne, 3 coșuri metalice 
scoase, 3 sertare și 2 rafturi pentru sticle, design: 
MDF alb + folie PVC cu model de marmură (placă 
superioară) + lemn masiv, (LxAxH): 75x37x80 cm. 

SEMIR
389,- 

cărucior de servire pe roți cu 2 frâne, sertar, raft pentru 
sticle, coș metalic extensibil și dulap inferior cu două 
uși, material: bambus + metal, culoare design: natural, 
(LxAxH): 56x36x85 cm. 

NAVID
499,- 

cărucior de servire pe roți cu 2 sertare, 3 coșuri 
metalice extensibile, 2 rafturi pentru sticle și 1 raft, 
material: placă ceramică + lemn masiv, design culoare: 
natural, (LxAxH): 67x37x75 cm. 

CAYMAN
369,- 

cărucior de servire pe roți cu 2 frâne, suport pentru 
sticle, raft central cu suport pentru pahare și raft 
adânc inferior, material: DTD laminat + metal, culoare: 
stejar smoke + metal, (LxAxH): 80x40x90 cm. 

SILVIUS
519,- 

cărucior de servire pe roți cu 2 coșuri de metal, 2 
sertare, raft și suport pentru sticle, material: ceramică 
+ lemn masiv, design color: natural, (LxAxH): 77x37x75 
cm. 

LUMBER
399,- 

cărucior de servire pe roți cu 2 frâne, sertar și dulap cu două uși, material: MDF + lemn masiv de pin, culoare: alb, 
gri deschis, (LxAxH): 86,5x45,7x91,5 cm. 

JOSELYN
649,- 

cărucior de servire pe roți cu 2 frâne, raft central cu 
suport pentru pahare și raft adânc inferior, material: 
DTD laminat + metal, design culoare: stejar smoke + 
metal, (LxAxH): 80x45,7x88 cm. 

SANDRO
539,- 

cărucior de servire pe roți cu 2 frâne, 2 sertare, raft pentru sticlă mijlocie și 2 rafturi laterale, material: DTD + MDF 
+ lemn masiv de pin, culoare: alb, gri închis, (LxAxH): 100x40x85 cm. Model disponibil doar până la epuizarea 
stocurilor.

DILIA
699,- 869,-

cărucior de servire pe roți cu 2 frâne, două sertare, două dulapuri cu două uși, interior împărțit prin rafturi, mânere 
laterale, design color: MDF alb + blat solid (natural), (LxAxH): 120 / 138x47x91 cm. 

GALANT
1.579,- 

19%
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 masă laterală modernă cu blat detașabil 
și spațiu de depozitare, material: metal, 
design color: alb + negru, (LxAxH): 
35x35x37 cm.    

SALERO NEW
129,-

 masă laterală modernă cu blat detașabil 
și spațiu de depozitare, material: metal 
+ crom, design culoare: negru + auriu,
45x39,2x36,5 cm.   Model disponibil doar 
până la epuizarea stocurilor. 

BELOR
99,- 108,-

 masă modernă cu blat detașabil și spațiu 
de depozitare, material: MDF + metal, 
design color: natural + negru, (LxAxH): 
35x35x35 cm.    

AZURO
109,-

 masă laterală modernă cu blat detașabil 
și spațiu de depozitare, material: metal, 
design color: negru, 35x35x34 cm.    

MOKAD NEW
99,-

 masă laterală modernă cu blat detașabil 
și spațiu de depozitare, material MDF + 
metal, design color: model natural + negru, 
45x45x48 cm.    

NANDO
157,-

 masă laterală modernă cu blat detașabil 
și spațiu de depozitare, material: MDF 
+ metal, design color: marmură + alb, 
40x40x40 cm.    

ENPLO
129,-

 măsuță de cafea, material: oțel + sticlă transparentă și mată, 
(LxAxH): 90x55x41 cm.    

WAVE NEW
269,-

 măsuță de cafea, design: sticlă securizată neagră (5mm) + picioare din metal 
negru, (LxAxH): 60x60x40 cm.   Revine în stoc 15.09.2021. 

KURTIS
245,-

 set de 2 mese de cafea: alb + natural, material: MDF + 
bambus lăcuit, (LxAxH): 46x30x40 cm, 60x40x45 cm.    

BISMAK
289,-

 măsuță de cafea, design: MDF - alb extra lucios HG + oțel + 
sticlă transparentă securizată (6mm), (LxAxH): 90x55x41 cm.    

AXEL
299,-

 set de 2 mese laterale moderne cu blat detașabil și spațiu 
de depozitare, material: MDF + metal. Versiune color: 
natural + cupru sau natural + alb. Dimensiuni (LxAxH): 
50x50x40 cm, 40x40x35 cm.    

DALUX

299,-
 natural + alb 

329,-
 natural + cupru 

 măsuță de cafea, material: DTD laminat, design: stejar sonoma, stejar alb sau wotan, (LxAxH): 90x55x40,7 cm, grosime până la 
22 mm.    

BERNARDO
229,-

 stejar wotan  stejar sonoma 

 alb 

 masă laterală modernă cu blat detașabil și spațiu de depozitare, material: 
MDF + metal, design color: natural + negru sau natural + alb (tip 3). 
Dimensiuni: 40x40x40 cm (TIP1), 40x40x34 cm (TIP2), 40x40x48 cm 
(TIP3) .    

NANCER

 (TIP 3) 
119,-

 (TIP 1) 
99,-

 (TIP 2) 
99,-

 masă modernă cu blat detașabil și spațiu 
de depozitare, material: MDF + metal, 
Culoare: grafit + negru.    

BATIS

 BATIS TIP 1   44 x 44 x 42  cm  179,- 
 BATIS TIP 2   39 x 39 x 37  cm  129,- 
 BATIS TIP3   34 x 34 x 32  cm  125,- 

 masă de design, material: MDF + metal. Versiune 
culoare: stejar + negru. Dimensiuni (LxAxH): 
50x50x45 cm.   În stoc începând cu 30.09.2021 

DELIK
197,-

NEW

 masă mobilă, material: sticlă transparentă + metal-
gri. Dimensiuni (LxAxH): 40x40x43 cm. Model 
disponibil doar până la epuizarea stocurilor.    

TALAN
149,- 166,-

 masă laterală, material: MDF + lemn masiv 
(picioare), design culoare: alb, (LxAxH): 60x42x43 cm. 
Model disponibil doar până la epuizarea stocurilor.    

DANZ
136,-

PRODUS
SLOVAC

DE CALITARE

Preț 
redus

10%
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 măsuță de cafea, material: DTD laminat, design: 
stejar sonoma, 120x59x55 cm.    

TEYO
249,-

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

TROY
279,-

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

ROKO
449,-

 măsuță de cafea, material: MDF + sticlă transparentă + sticlă mată, 
culoare: ciment, (LxAxH): 110x65x40 cm.    

BELTON
457,-

 gri carbon / alb 

 set de 3 mese laterale, material: DTD laminat, culoare: stejar sonoma sau alb. Dimensiuni 
(LxAxH): 50x50x55 cm, 45x45x47 cm, 40x40x39 cm.    

SIPANI NEW
347,-

 stejar sonoma 

 măsuță de cafea, material: DTD laminat, culoare: stejar sonoma, stejar canion, alb, fag, stejar wotan sau gri carbon. Dimensiuni (LxAxH): 110x60x45 cm.    

DORISA
359,-

 alb  stejar sonoma  stejar canyon 

 stejar wotan  gri carbon  fag 

 alb 

 măsuță de cafea modernă, material: DTD laminat. Dimensiuni (LxAxH): 
90x60x43 cm, design culoare: gri carbon / alb, stejar sonoma / alb sau alb.    

DAMOLI
349,-

 stejar sonoma / alb 

 alb 

 măsuță de cafea, DTD înfoliat, prun, stejar sonoma sau stejar trufă 
sonoma, (LxAxH): 58,5x58,5x47,2 cm.    

INTERSYS 21
249,-

 stejar sonoma 
trufă 

 Prună. 

 stejar sonoma 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITARE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITARE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITARE

 măsuță de cafea, design: DTD laminat, stejar sonoma, prună, stejar trufă 
sonoma sau wenge luisiana, (LxAxH): 110x65x48 cm.    

INTERSYS 22
339,-

 stejar sonoma 

 wenge 
luisiana 

 stejar 
sonoma 

trufă 

 prun 

Preț 
redus

Sfatul 
nostru!
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 măsuță de cafea, material: MDF, design: stejar 
sonoma + sticlă transparentă securizată 8mm, 
100x60x42 cm.    

LIBOR NEW
399,-

 măsuță de cafea modernă, reglabilă pe înălțime, cu mecanism de ridicare manuală, material: DTD laminat, 
culoare: stejar sonoma / alb. Dimensiuni: (LxAxH): 98x50x43-54 cm.    

PULA
429,-

 stejar canyon  stejar sonoma  fag 

 alb 

 măsuță de cafea, material: DTD laminat (16mm), design culoare: stejar sonoma, fag, alb, stejar canyon sau stejar san remo. Dimensiuni (LxAxH): 
110x60x55 cm.    

GAUDI
399,-

 stejar san remo 

 set de 2 mese de cafea, material: placă MDF + lemn masiv de pin - picioare, design culoare: galben-alb / alb + natural (picioare), gri / gri + natural (picioare) sau gri / alb + 
natural (picioare), (LxAxH): 48x35x88 cm, 60x40x98 cm.   În versiunea gri / gri numai până la epuizarea stocurilor. 

DOBLO

379,- 419,-

 gri / gri + natural (picioare) 
419,-
 gri / alb + natural (picioare) 

419,-
 galben-maroniu / alb + natural (picioare) 

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

LIBOR NEW
429,-

 măsuță de cafea, material: MDF înfoliat + sticlă 
securizată (8mm / 5mm), design: wenge cu sticlă 
transparentă și neagră, (LxAxH): 100x60x45 cm.    

JAGO
475,-

 măsuță de cafea, DTD laminat, canturi ABS, design: 
alb / negru, (LxAxH): 120x71x44 cm. Mesele pot fi 
combinate cu mesele KRAZ de la pagina 188.    

BAKER
449,-

 set de 2 mese de cafea, design: MDF laminat alb 
mat + crom. Dimensiuni (LxAxH): 100x40x35cm 
și 40x50x40 cm. Model disponibil doar până la 
epuizarea stocurilor.    

MAGNO TIP 2
357,- 398,-

10%

 set de 3 mese de cafea, design: MDF laminat alb 
mat + crom. Dimensiuni (LxAxH): 40x40x42cm, 
35x35x39cm și 30x30x36 cm. Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor.    

MAGNO TIP 3
334,- 369,-

9%

 măsuță de cafea, design: MDF - alb extra lucios HG
+ oțel + sticlă securizată fumurie (6mm), (LxAxH): 
90x55x42 cm.    

SVEN
399,-

 set de 2 mese de cafea, material: MDF + lemn, 
design: alb + fag. Dimensiuni: (diametru x H): 
50x45cm, 40x40cm.    

MALTO NEW
449,-

PRODUS
SLOVAC

DE CALITARE

 măsuță de cafea, design: oțel + sticlă transparentă + 2 
rafturi MDF stejar sonoma, 90x55x41 cm.    

PANTY
289,-

55
cm

9%
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 măsuță de cafea, design: stejar sonoma DTD înfoliat + alb 
extra lucios HG, laminat, (LxAxH): 107x77x44 cm.    

ARIADNA
429,-

 stejar sonoma  alb / stejar sonoma  alb negru 

 măsuță de cafea, material: DTD laminat, culoare: stejar sonoma, alb, alb / stejar sonoma, negru / alb. Dimensiuni 
(LxAxH): 95 - 170x60-95x40 cm.    

DRON
499,-

 alb 

 stejar sonoma 

 set de 2 mese de cafea, design, MDF laminat alb mat, stejar sonoma, nuc sau fag + picioare din metal negru, (LxAxH): 75x75x37 
cm și 65x65x32 cm. În design fag numai până la epuizarea stocurilor.   Revine pe stoc în alb 15.09.2021. 

KASTLER NEW TIP 1

359,- 397,-

 fag 

279,-
 alb 

279,-
 stejar sonoma 

259,-
 nuc 

389,-
 alb 

389,-
 stejar sonoma 

378,-
 nuc 

 set de 2 mese de cafea, design: MDF laminat alb mat sau stejar sonoma + 
picioare din metal negru. Dimensiuni (LxAxH): 100x40x35 cm și 40x50x40 cm.  
 Revine în stoc pe alb + negru 10.10.2021. 

KASTLER NEW TIP 2
299,-

 alb 

 set de 3 mese de cafea, design, MDF laminat alb mat, stejar sonoma sau nuc + picioare din metal negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 40x40x42 cm, 35x35x39 cm și 30x30x36 cm.   Revine pe stoc în stejar sonoma 10.10.2021. 

KASTLER NEW TIP 3  măsuță de cafea, material: MDF + metal, 
design culoare: grafit + metal negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 90x60x45 cm.    

BARMIO
524,-

NEW

 set de 3 mese de cafea, material: MDF + metal, 
design: nuc + metal negru. Dimensiuni (LxAxH): 
60x60x50 cm, 50x50x45 cm, 40x40x40 cm.   În 
stoc începând cu 11.10.2021 

DVEIN
759,-

NEW

 măsuță de cafea, MDF alb extra lucios HG, sticlă 
transparentă securizată (8 mm). Dimensiuni 
(LxAxH): 120x60x40 cm.   În stoc începând cu 
11.10.2021 

GOLMER
999,-

NEW

 măsuță de cafea din lemn de nuc + alb, material: DTD. 
Dimensiuni (LxAxH): 100x50x40 cm.    

VIENNA NEW
259,-

HAGY NEW
845,-
 măsuță de cafea, MDF alb extra lucios HG, sticlă 
transparentă securizată (8 mm). Dimensiuni (LxAxH): 
110x60x42 cm.   În stoc începând cu 11.10.2021 

NEW

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

KONTEX 2 NEW
779,-

PRODUS
SLOVAC

DE CALITARE

9%
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 măsuță de cafea design, material: MDF + metal, 
design: stejar deschis + metal negru, (LxAxH): 
110x60x45 cm.    

BORMO
545,-

 măsuță de cafea cu sertar, material: MDF + sticlă 
transparentă (10mm), design: alb cu luciu foarte 
ridicat HG, (LxAxH): 110x60x40cm.    

DAISY 2 NEW
769,-

 set de 2 mese de cafea, design: MDF alb pulverizat 
mat + crom. Dimensiuni (LxAxH): 75x75x37cm și 
65x65x32 cm.    

ENISOL TIP 1
799,-

 set de 3 mese de cafea, design: alb MDF cu crom HG
+ foarte lucios. Dimensiuni (LxAxH): 40x40x42cm, 
35x35x39cm și 30x30x36 cm.    

ENISOL TIP 3
759,-

 set de 2 mese de cafea, design: MDF (folie PVC) negru 
+ picioare cromate. Dimensiuni (LxAxH): 75x75x37cm 
și 65x65x32 cm.    

AMIAS
549,-

 măsuță de cafea, material MDF înfoliat + sticlă 
transparentă, culoare: alb + negru cu luciu foarte 
ridicat HG, (LxAxH): 100x60x42 cm.    

LARS NEW
795,-

 stejar sonoma 

 măsuță de cafea modernă pe roți cu sertar si spațiu de 
depozitare, material: DTD laminat, (LxAxH): 112x58x42 
cm în stejar sonoma / alb.    

DECHEN
799,-

 stejar sonoma / alb 

 măsuță de cafea modernă pe roți, material: DTD 
laminat, (LxAxH): 110x59x43 cm, corp alb pana la 22 
mm / negru 16 mm.    

DASTI
636,-

 alb/negru 

 alb / stejar sonoma 

 măsuță de cafea modernă pe roți, material: DTD laminat, (LxAxH): 110x60x40 
cm, design: alb / grafit sau alb / stejar sonoma.    

DALEN
559,-

 alb / grafit 

 măsuță de cafea modernă cu sertar, material: DTD 
laminat, (LxAxH): 110x58x43 cm în design: alb / stejar 
wotan.    

DAWSON
579,-

 alb / stejar wotan 

 măsuță de cafea modernă cu sertar și spațiu de depozitare, material: DTD laminat, (LxAxH): 74x74x40 cm în alb 
sau stejar sonoma.    

DALAN
639,-

 alb 

 măsuță de cafea, design: nuc francez sau stejar sonoma, MDF laminat, (LxAxH): 
80x48x39 cm.   Disponibil în nuc francez numai până la epuizarea stocurilor. 

DEREK

 set de 2 mese de cafea, material: MDF + lemn, 
design: alb + fag. Dimensiuni: (LxAxH): 116x66x45 cm, 
75x43x39 cm. Posibilitatea de a combina cu masă de 
luat masa DIDIER.    

FOLKO NEW
499,-

PRODUS
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269,- 289,-

 nuc francez 
289,-
 stejar sonoma 

 măsuță de cafea, material: MDF + metal, culoare: stejar deschis + metal 
negru. Dimensiuni (LxAxH): 110x60x45 cm.    

LARON
569,-

NEW

 set practic de 2 mese de cafea, material: MDF + bambus lăcuit, design culoare: negru + 
bambus natural. Dimensiuni (LxAxH): 46x30x40cm, 60x40x45cm.    

GOREJ
299,-

NEW

 set de 2 mese de cafea, design: MDF alb cu crom HG
+ foarte lucios. Dimensiuni (LxAxH): 100x40x35cm și 
40x50x40 cm. Model disponibil doar până la epuizarea 
stocurilor.    

ENISOL TIP 2
549,- 614,-

10%

6%
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 măsuță de cafea, material: MDF înfoliat, culoare: 
lemn de prun + alb lucios HG + lemn. Dimensiuni 
(LxAxH): 126x62x48 cm. Model disponibil doar până la 
epuizarea stocurilor.    

NAVIN
959,- 1.080,-

 măsuță de cafea, material: metal + sticlă securizată, culoare: roz auriu 
crom-roz + negru sau auriu crom-auriu + negru, (LxAxH): 85x85x46 cm.    

ROSALO

 negru + roz auriu crom - roz 

 set de 2 mese de cafea, material: metal + sticlă securizată, culoare: auriu crom-
auriu + negru sau auriu roz crom-roz + negru, (LxAxH): 50x50x50 cm, 42x42x45 
cm.    

MORINO
699,-

 negru + auriu crom-auriu 

 masă laterală, material: metal + sticlă securizată, culoare: roz auriu 
crom-roz + negru sau auriu crom-auriu + negru, (LxAxH): 45x45x50 
cm.    

VALERO
419,-

 negru + crom auriu - auriu 

 negru + roz auriu crom-roz 

 negru + roz auriu crom - roz 

 măsuță de cafea cu sertar, design: MDF - alb extra 
lucios HG, (LxAxH): 90x60x44 cm. După scoaterea 
sertarului (l) 123 cm.    

DIKARO
999,-

 măsuță de cafea cu sertar și spațiu de depozitare, design: gri-negru cu model din lemn 
sau MDF din stejar sonoma - alb extra lucios HG, (LxAxH): 120-159x60x43 cm.    

MELIDA
1.446,-

 măsuță de cafea cu două scaune, material MDF + 
sticlă securizată (8 mm) + crom, design: alb + negru 
extra lucios HG, 130x70x45 cm.    

RUPERT
829,-

 set de 2 mese de cafea rotunde, material: MDF + metal, design: stejar + metal negru, alb + metal negru sau ciment + 
metal negru, (diametru x H): 80x45 cm, 50x40 cm.    

IKLIN

 stejar + metal negru 
599,-

 gri carbon + metal negru 
599,-

 alb + metal negru 
599,-

 măsuță de cafea, design: MDF - alb extra lucios HG + 
crom + sticlă securizată transparentă - 8mm, (LxAxH): 
110x65x40 cm.    

JULIEN
949,-

 măsuță de cafea pivotantă, design: MDF negru sau alb 
extra lucios HG, (LxAxH): 115x80x35,5 cm.    

SONIC
1.139,-

 set de 2 mese de cafea, material: metal + sticlă securizată, design culoare: roz 
auriu crom-roz + negru sau auriu crom-auriu + negru. Dimensiuni (LxAxH): 
mare 35,5x48x46,5 cm; mică 34x42x40,5 cm. Model disponibil doar până la 
epuizarea stocurilor.    

VITOR
499,- 569,-

 negru + crom auriu - auriu 

12%

 măsuță de cafea și măsuțe laterale, design: DTD laminat din stejar + picioare din metal negru. Dimensiuni tip 1 (LxAxH): 120x48x32 cm, 
tip 2 (LxAxH): 60x40x60,5 cm, tip 3 (LxAxH): 55x48x56,5 cm. Model disponibil doar până la epuizarea stocurilor.    

LAVERNE TIP 1
169,- 197,-

14%
LAVERNE TIP 2
129,- 149,-

13%
LAVERNE TIP 3

139,- 164,-

15%

 măsuță de cafea, material: MDF înfoliat + metal, 
design culoare: efect lemn stejar negru + picioare 
metalice albe. Dimensiuni (LxAxH): 80x80x43 cm.    

MIKEL NEW
219,-

 măsuță de cafea, design: crom + sticlă transparentă cu 
margine albă, (LxAxH): 85x85x45 cm.    

LEONEL
669,-

NEW

779,-

 negru + crom auriu - auriu  negru + roz auriu crom - roz 

Preț 
redus

 TIP 1 și TIP 3 
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 alb/negru 

 alb / stejar auriu 

 alb / gri  stejar sonoma / alb 

 alb / pin închis 

 perete living, material: DTD laminat, canturi ABS. Design 
culoare: alb / negru, alb / gri sau stejar sonoma / alb. Dimensiuni 
(LxAxH): 210x42x180 cm.    

 929,- 
 GENTA 

 perete living, material DTD laminat, design: stejar alb / auriu sau pin alb / închis. Dimensiuni: dulap suspendat (LxAxH): 55x31x77 cm, masă RTV. Dimensiuni: (LxAxH): 175x39x34 cm, 
raft. Dimensiuni: (LxAxH): 120x20x20 cm. Posibilitatea de a comanda iluminare cu LED la prețul: 137,-.    

 759,- 
 ROSO 

 perete living, material: DTD laminat, culoare: stejar wotan / alb. 
Dimensiuni: (LxAxH): 240x39x180 cm.    

 886,- 
 PLATINUM 

 perete living, material: DTD laminat, culoare: stejar wotan / alb. 
Dimensiuni: (LxAxH): 240x38x145cm.    

 996,- 
 FIJI 
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cutie de pantofi practică cu patru rafturi, material: 
metal + plastic, design culoare: negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 62x20x62cm. 

2.609,-
KANODE
NEW

alb / negru HG

Masă TV cu iluminare LED (nuanță albă), MDF / DTD laminat, design color: alb / alb extra lucios HG sau alb / 
negru extra luciu HG. Dimensiuni: (LxAxH): 150x40x37 cm. 

619,-
LUGO 2

perete living, MDF / DTD laminat, design: stejar nelson / alb - HG extra lucios, dulap suspendat cu sticlă - ușă cu 
sistem tactil PUSH UP. Dimensiuni (LxAxH): 268x49x208 cm. 

2.339,-
SOFI

stejar sonoma + sticlă transparentă

perete living cu iluminare LED (fundal alb), material: DTD înfoliat, culoare: stejar sonoma + sticlă transparentă. 
Dimensiuni (LxAxH): 230x38x185 cm. 

1.539,-
FRONTAL 2

Alb + sticlă transparentă

perete living cu iluminare LED (nuanță albastră), material: DTD înfoliat, culoare: alb + sticlă transparentă. 
Dimensiuni (LxAxH): 230x38x185 cm. 

1.379,-
FRONTAL 1

alb / alb HG

1.346,-
COMODĂ KANODE

perete living cu iluminare LED (fundal alb), design: stejar sonoma, material: DTD înfoliat. Dimensiuni (LxAxH): 
243,4x41,3x184 cm. Ușile dulapurilor individuale au margini rotunjite moderne. 

1.879,-
PRESLI - KOMBINO

EXTRA 
LUCIOS HG

EXTRA 
LUCIOS HG

EXTRA 
LUCIOS HG
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VITRINA C
95x42x159,5 cm

1.439,-

VITRINA DREAPTA 
A2

54,7x42x200,5 cm

1.159,-1.159,-

NOPTIERA X1
54,6x42x54,5 cm

alb cu extra luciu HG / alb

sistem comodă MESIRE, material: DTD laminat cu 
luciu foarte ridicat HG, design culoare: alb extra luciu 
HG / alb. Dimensiuni (LxAxH): 65x40x80 cm. 

alb cu extra luciu HG / alb

LED pentru o taxă suplimentară de 67,-

LED pentru o taxă 
suplimentară de 67,-

LED pentru o taxă 
suplimentară de 67,-

MASA RTV J
135,2x42x54,5 cm

849,-

MASA RTV B
135,2x42x54,5 cm

739,-

CUIER CU RAFT Q
95x58x200 cm

1.479,-

COMODA G
95x42x91 cm

956,-

COMODA E
135x42x91 cm

1.299,-

POLIȚA U
90x25x33,2 cm

159,-

POLIȚA D
135x25x33,2 cm

197,-

VITRINA H
90x42x200,5 cm

1.689,-

sistem modular modern potrivit pentru camere de zi, sufragerie sau dormitoare, material: ușă DTD laminat / MDF, Culoare: stejar artizan auriu / gri grafit. Opțiunea de a achiziționa 
iluminat cu LED pentru vitrine de sticlă A1, A2, C și H la un preț de 67 ,- / 1 buc. Componentele se comandă individual. Patul se livrează fără saltea și cadru cu lamele. Posibilitatea de 
a cumpăra o saltea și un grilaj într-un cadru fix cu dimensiunea de 160x200 din oferta noastră de la paginile 192 și 193. 

FIDEL

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

MĂSUȚA DE CAFEA T
90x70x40,5 cm

496,-

RAFTUL ESTE DESCHIS LA 
STÂNGA R1

54,7x42x200,5 cm

859,-

DULAPUL RAFTULUI 
STÂNGA V1

54,7x42x200,5 cm

1.039,-

RAFTUL ESTE DESCHIS 
DREAPTA R2

54,7x42x200,5 cm

859,-

DULAP RAFT DREAPTA V2
54,7x42x200,5 cm

1.039,-

1.189,-

PAT 160 Z2
166,8x207,8x82 cm

Fără grătar și saltea

MASĂ PLIANTĂ S
155-204x86x77 cm

1.049,-

NOPTIERA X2
54,6x42x54,5 cm

416,-

DULAP RAFT I
95x42x159,5 cm

1.299,-

DULAP SUSPENDAT 3D CU 
RAFTURI F

135,2x58x200,5 cm

2.298,-

739,-
MESIRE TIP 4

sistem comodă MESIRE, material: DTD laminat cu luciu 
extra lucios HG, design culoare: alb luciu extra luciu HG / 
alb. Dimensiuni (LxAxH): 100x40x80 cm. 

999,-
MESIRE TIP 3

EXTRA 
LUCIOS HG

EXTRA 
LUCIOS HG

VITRINA LA STÂNGA 
A1

54,7x42x200,5 cm
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 stejar wotan / antracit 

 perete living, material: DTD laminat, culoare: stejar wotan / antracit. Dimensiuni (LxAxH): 270x48x190,4 cm.    

 1.966,- 
 PLASMA 

 Alb + gri carbon 

 perete living cu iluminare LED (fundal alb), material: DTD laminat, design culoare: alb + ciment. Dimensiuni 
(LxAxH): 270x38x200cm.    

 1.729,- 
 KLARK 

 perete living cu iluminare LED, material: DTD laminat. Versiune color: stejar sonoma. Dimensiuni (LxAxH): 
280x45x190 cm.    

 2.349,- 
 ATLANTIS 2 

 perete living, DTD laminat, design: stejar / alb. Dimensiuni: (LxAxH): 260x30-40x171,5 
cm, comodă. Dimensiuni: (LxAxH): 155x30-44x93,5 cm, măsuță de cafea. Dimensiuni: 
(WxDxH ): 120x60x53 cm, vă recomandăm să cumpărați iluminat LED (alb) pentru 
comodă la prețul: 139,-.    

 ALICANTE 

 stejar wotan / alb 

 perete living, material: DTD laminat, culoare: stejar wotan / alb. Dimensiuni (LxAxH): 240x40x190 cm.    

 1.219,- 
 ALUBA 
NEW NEW

COMODA 
 1.159,-  

MASĂ DE CAFEA 
 559,-  

 1.669,- 
 perete living 
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 perete living, material: DTD laminat, culoare: gri antracit / stejar wotan. Dimensiuni (LxAxH): 200x40x180 cm. Vă 
recomandăm să cumpărați iluminat LED cu un fundal albastru pentru peretele de living la prețul: 79,-.    

 1.179,- 
 DULA 

 perete living cu iluminare LED (fundal alb), material: DTD laminat, culoare: stejar sonoma / ciment închis. 
Dimensiuni: (LxAxH): 225x40x220 cm.    

 1.529,- 
 CALABRIA 

 perete living, material: DTD laminat cu luciu extra lucios HG, culoare: alb luciu extra luciu HG / stejar wotan. 
Dimensiuni: (LxAxH): 250 x40 x207,5 cm.    

 2.299,- 
 MIRALDA 

 perete living, DTD laminat, design: stejar wotan / lava maro 
super mat, ușă cu sistem tactil PUSH UP. Dimensiuni: (LxAxH): 
240x50x196 cm, comodă (LxAxH) 170x39,6x85 cm preț: 1.029,-.    

 BRISTOL 

 perete living, DTD laminat, design: gri / san remo, ușă cu sistem tactil PUSH UP. Dimensiuni (LxAxH): 270x50x185 
cm.    

 2.439,- 
 KORFU 

COMODA 
 1.029,-  

 1.939,- 
 perete living 

EXTRA 
LUCIOS HG
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 alb / alb - extra lucios luciu ridicat 

 alb / negru - extra lucios 

 perete living cu iluminare cu LED (nuanță albastră) DTD laminat, fronturi din MDF extra 
lucios, luciu: alb / negru - extra luciu sau alb / alb - extra luciu. Dimensiuni (LxAxH): 
250x180x42 cm.    

 2.179,- 
 LEO 

 perete living, material: DTD laminat, ușă cu sistem tactil PUSH UP, design culoare: gri deschis / stejar artizanal. 
Dimensiuni (LxAxH): 216x32x190 cm.    

 1.839,- 
 OTEN 

COMODA 
 779,-  

MASĂ DE CAFEA 
 439,-  

 perete living practic, DTD laminat, design: san 
marino / latte lucios HG, (LxAxH): 300x42-
52x200 cm, comodă (LxAxH): 130x35x85 cm. 
Posibilitatea de a achiziționa iluminat cu LED 
la prețul de 67 ,-    

 ASSOR 
 2.766,- 
 perete living 

 perete living, material: DTD laminat, culoare: stejar sonoma. 
Dimensiuni: (LxAxH): 220x40x180cm. Dimensiuni măsuță de 
cafea: (LxAxH): 120x63x39 cm.    

 MYSTIE 
 1.219,- 
 perete living 

EXTRA 
LUCIOS HG

EXTRA 
LUCIOS HG

 perete living cu iluminare LED (nuanță albă), DTD laminat, design: stejar nelson / ciment - ușă cu sistem tactil PUSH UP. 
Dimensiuni: (LxAxH): 276x48x193 cm. Model disponibil doar până la epuizarea stocurilor.    

 2.559,- 
 IOVA 
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 wenge luisiana 

 san remo 

 stejar sonoma 

 perete living cu iluminare LED (fundal alb), material: DTD laminat, design: wenge luisiana, san remo sau stejar 
sonoma. Dimensiuni: (LxAxH): 312x48x202 cm. În versiunea san remo numai până la epuizarea stocurilor.    

 2.789,- 
 ATLANTIS NEW 

 gri carbon + alb lucios + sticlă 
transparentă 

 perete living cu iluminare LED / fundal alb / material: DTD laminat, design color: ciment + alb lucios + sticlă transparentă. Dimensiuni (LxAxH): 
304x48x194 cm.    

 3.149,- 
 SLONE 

 perete living practic, material: DTD laminat, design: stejar închis + stejar 
deschis, lamelele sunt din MDF, mânerele sunt din argint; dimensiuni (LxAxH): 
330x40 / 54x200cm, dimensiunea comodei: 140x48x100 cm. Spațiu pe 
televizor (LxH): 116x72,5cm. Posibilitatea de a achiziționa iluminat cu LED la 
prețul de 67 ,- .    

 2.849,- 
 KORINA 

 perete living modern cu iluminare LED, material: MDF, design
culoare: stejar artizanal + alb cu luciu foarte ridicat HG. 
Dimensiuni (LxAxH): 306x38x200cm.    

 2.979,- 
 REVEL 
NEW

SLONE 2 COMODA 
 929,-  

SLONE 3 COMODA 
 1.119,-  

COMODA 
 999,-  

 COMODA 44-738-T2 
 1.479,-  

EXTRA 
LUCIOS HG

 comodă modernă cu iluminare LED, material: MDF, design
culoare: stejar artizanal + alb cu luciu foarte ridicat HG. 
Dimensiuni (LxAxH): 150x38x86cm.    

COMODA 44-738-T2

LUCIOS

Sfatul 
nostru!
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stejar wotan / alb

gri carbon / albNegru / alb

perete living, material: DTD laminat, culoare: stejar wotan / alb, ciment / alb sau negru / alb. Dimensiuni: (LxAxH): 
188x30x165 cm. Produs slovac de calitate. 

959,-
WAW NEW

perete TV și media de lux cu iluminare RGB, DTD laminat, suprafețe frontale din MDF cu geam de siguranță HG + foarte lucios, design: 
alb, (LxAxH): perete: 226x40x163 cm, spațiu TV: 145x36x100 cm, stânga și dreapta sunt pe 3 rafturi din sticlă, 2 rafturi în sus și în jos. 

2.699,-
ADGE

PERETE LIVING
270x45x180 cm

1.999,-

COMODA 3D
110x45x133,5 cm

1.199,-

COMODA 2D4S
160x45x93,5 cm

1.379,-

MASĂ DE CAFEA
100x60x45,5 cm

499,-

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

perete living, comodă și măsuță de cafea, material: DTD laminat, margini din ABS, ușă cu sistem tactil PUSH 
UP, culoare: alb / stejar auriu. Dimensiuni (LxAxH): perete living - 270x45x180 cm, comodă 3D - 110x45x133 , 5 cm, 
comodă 2D4S - 160x45x93,5 cm, măsuță de cafea - 100x60x45,5 cm. 

TRIO
NEW

EXTRA 
LUCIOS HG

PRODUS
SLOVAC

DE CALITARE 

Preț 
redus
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 sistem modern, potrivit pentru mobilarea sufrageriei, material: DTD laminat, canturi ABS, design color: grafit, alb sau stejar artizanală / metal negru, dulapurile RTV ERTV120 și ERTVSZ120 pot fi 
utilizate ca dulapuri suspendate (fără bază metalică) sau ca dulapuri RTV cu bază metalică. Vă recomandăm să cumpărați o cutie de depozitare ERR30 pentru raftul ER66 la un preț de: 149,- / 
buc. în combinația de culori la alegere.   Toate componentele sunt disponibile în toate culorile, măsuță de cafea cu sertar EL60 numai în stejar artizanal. 

SPRING

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 RAFT ER 66 
 66 x 35 x 144  cm

999,-

 CUTIE SUSPENDATĂ ED90 
 90 x 37 x 31  cm

369,-

 COMODA EK 180 
 180 x 37 x 80  cm

1.379,-

 ERTV 120 MASĂ RTV 
 120 x 35 x 30  cm

429,-

 ERTVSZ 120 MASĂ RTV 
 120 x 35 x 30  cm

499,-

 CUTIE SUSPENDATĂ 
ED60 

 60 x 37 x 31  cm

319,-

 COMODA EK 120 
 120 x 37 x 80  cm

989,-

 RAFT SUSPENDAT ER60 
 60 x 35 x 30  cm

219,-

 CUTIE SUSPENDATĂ 
ED30 

 30 x 37 x 31  cm

236,-

 RAFT SUSPENDAT ER30 
 30 x 35 x 30  cm

169,-

 CUTIE DE DEPOZITARE ERR 30 
 30 x 35 x 30  cm

149,-

 RAFT SUSPENDAT ER90 
 90 x 35 x 30  cm

299,-

 MASĂ CAFEA CU SERTAR EL60 
 60 x 60 x 42  cm

799,-

 perete living, material: DTD laminat, culoare: stejar artizanal. Dimensiuni: (LxAxH): 240x37x180cm.    

 949,- 
 VIVIEN 

 perete living, culoare: stejar sonoma + alb, material: DTD înfoliat. Dimensiuni (LxAxH): 230x40x190 cm.    

 859,- 
 ASOLE 

 + bază metalică EST120 375,-
104x30x16 cm, dimensiune cu 

bază 120x35x46 cm. 

 (prețul este fără cutii de 
depozitare ERR30) 

 + bază metalică EST120 375,-
104x30x16 cm, dimensiune cu 

bază 120x35x46 cm. 
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COMODA D4S
138,2x40x90,5 cm

1.459,-

DULAP SUSPENDAT CU RAFTURI 96
96,5x54x193,5 cm

1.789,- 1.149,- 1.069,- 1.259,- 1.259,-

MASĂ DE CAFEA
100x60x45,5 cm

539,-

MASĂ DE CAFEA
100x60x45,5 cm

539,-

CITY

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

set modular de lux potrivit pentru camere de zi și 
dormitoare, DTD laminat, muchii ABS, uși și sertare cu 
sistem tactil PUSH UP, culoare: stejar artizan / grafit 
gri sau alb / stejar / luciu alb, tăblia este tapițată cu 
țesătură Solo 267 farbe taupe - gri-maroniu. Opțiunea 
de a achiziționa iluminat LED cu fundal alb. Vă 
recomandăm să cumpărați un grilaj Basic flex și o saltea 
cu dimensiunea de 160x200 pentru pat. 

alb / stejar grandson / alb lucios

alb / stejar grandson / alb lucios

stejar artizan / gri grafit

NOPTIERA
60x46x104,5 cm

1.239,-

Iluminat cu LED inclus

PAT CU SPAȚIU DE DEPOZITARE 160X200
164,4x210,4x104,5 cm

1.999,-

DULAP CU OGLINDĂ 220
220x54x202,4 cm

3.849,-

Iluminat cu LED la prețul 
suplimentar de 274,-

LED pentru un cost suplimentar de 99,-

759,-

MASA RTV 187
187,5x40x45,5 cm

829,-

LED pentru un cost suplimentar de 99,-

569,-

MASA RTV 138
138,1x40x45,5 cm

599,-

RAFT
138x20x20 cm

279,-

279,-

849,- 739,-

DULAP DE PERETE 96
96,5x40x82,5 cm

LED pentru un cost 
suplimentar de 99,-

1.499,-

VITRINA ÎNALTĂ 60
60x40x193,5 cm

1.039,-

LED pentru o taxă suplimentară de 129,-

VITRINA JOASĂ 72
72x40x154 cm

959,-

LED pentru o taxă suplimentară de 99,-

COMODA 138 CU STICLĂ
138,2x40x90,5 cm

1.089,-

LED pentru o taxă suplimentară de 129,-

COMODA 138
138,2x40x90,5 cm

1.089,-

LUCIOS

Sfatul 
nostru!
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 stejar lefkas 

 pin alb 

 stejar lefkas 

 sistem modular elegant în stil baroc potrivit pentru camera de zi și sufragerie cu efect 3D, mânere metalice, picioare din lemn în 
stejar lefkas sau alb, material: DTD laminat, canturi ABS, corp cu grosimea de până la 30 mm, picioare: lemn masiv. Versiune color: 
stejar lefkas sau pin alb. Înălțimea spațiului inferior de la podea pentru elementele DA1, DA3, DA7, DA6, DA14 este de 15 cm, iar pentru 
elementele DA4, DA5, DA10, DA12 este de 25 cm.    

VILAR

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 DULAP SUSPENDAT DA1 CU 
RAFTURI DA1 
 125 x 57 x 196  cm

2.199,-

 DULAP SUSPENDAT 
AR1 

 98 x 53 x 198  cm

1.599,-

 VITRINA AR2 
 68 x 39 x 198  cm

1.499,-

 VITRINA AR3 
 113 x 44 x 165  cm

1.959,-

 COMODA AR8 
 173 x 44 x 125  cm

1.999,-

 COMODA AR6 
 123 x 44 x 88  cm

1.469,-

 MASA RTV AR9 
 143 x 44 x 53  cm

1.099,-

 RAFT AR10 
 140 x 27 x 36  cm

499,-

 MĂSUȚĂ DE CAFEA 
AR11 

 120 x 63 x 54  cm

699,-

 COMODA AR5 
 153 x 44 x 88  cm

1.599,-

 COMODA AR13 
 93 x 44 x 88  cm

1.199,-

 COMODA DA7 
 165 x 47 x 89  cm

2.199,-

 COMODA DA6 
 175 x 47 x 89  cm

2.279,-

 CUTIE SUSPENDATĂ DA16 
 145 x 37 x 50  cm

949,-

 MASA RTV DA14 
 144 x 47 x 60  cm

1.499,-

 OGLINDA DA22 
 133 x 7 x 66  cm

719,-

 MĂSUȚA DE CAFEA DA20 
 116 x 75 x 55  cm

979,-

 VITRINA DA4 
 75 x 42 x 196  cm

1.999,-

 EXTENSIE DA18 PENTRU 
COMODA DA7 
 165 x 42 x 106  cm

1.999,-

 VITRINA DA5 
 125 x 42 x 158  cm

2.359,-

 COMODA DA10 
 105 x 47 x 125  cm

1.959,-

 COMODA DA12 
 75 x 47 x 125  cm

1.799,-

 MASĂ DA19 
 146 x 76 x 76  cm

1.599,-

 sistem modular potrivit pentru mobilier de sufragerie cu efect 
3D, mânere metalice, material: DTD laminat, canturi ABS, corp 
cu grosimea de până la 50 mm. Versiune color: stejar sterling. 
Componentele din sistemul modular se comandă individual. Opțiunea 
de a achiziționa iluminat LED cu nuanță albă pentru vitrinele AR2 și 
AR3 la prețul de 259.    

HILARD
 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 DULAP SUSPENDAT DA3 
 75 x 57 x 196  cm

1.499,-

 iluminare cu LED contra cost: 259,- 

 Corp de până la 30 mm grosime. 

 Corp de până la 50 mm grosime. 

 Picioare: lemn masiv 
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1.236,-

COMODA TIP 5
181x40x84 cm

899,-

MASA RTV TIP 6
181x40x50 cm

548,-

MĂSUȚA DE CAFEA TIP 8
101x61x40 cm

157,-

RAFT TIP 10
120x18x20 cm

729,-

MASA 7 TIP RTV
121x40x50 cm

429,-

VITRINA MONTATĂ PE 
PERETE TIP 9
121x30x45 cm

sistem modular modern, practic, potrivit pentru mobilarea camerei de zi, material: DTD laminat, placă superioară și muchie ABS 
ușă, design color: stejar lefkas / negru, picioare din plastic / culoare negru. Măsuța de cafea are o ușă cu sistem tactil PUSH UP. 
Posibilitatea de asamblare a setului conform propriilor idei, componentele sunt vândute individual. Înălțimea spațiului inferior de 
la podea este de 12 cm. 

LED pentru un preț 
suplimentar de 134,-

SIRAN

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

sistem modular cu un design minimalist modern potrivit pentru mobilarea sufrageriei, material: 
DTD laminat, lemn negru solid (picioare), canturi ABS, ușă neagră cu sistem tactil PUSH UP, 
design color: stejar artizan / negru. Componentele din sistemul modular se comandă individual. 
Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 16 cm. 

FORSO

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

DULAP TIP 1 SUSPENDAT CU 
1 RAFT

81x55x191 cm

887,-

Posibilitatea de a cumpăra 3 
rafturi la un preț de 144,-

COMODA FK151
151x41x74 cm

1.269,-

VITRINA TIP 2
61x40x191 cm

759,-

LED pentru o taxă 
suplimentară de 134,-

COMODA FK102
102x41x74 cm

889,-

COMODA DE SERTARE 
COMBINATĂ TIP 3

131x40x131 cm

1.159,-

LED pentru o taxă 
suplimentară de 245,-

RAFT FP102
102x19x17 cm

189,-

COMODA TIP 4
101x40x121 cm

799,-

LED pentru o taxă 
suplimentară de 98,-

MASA RTV FRTV151
151x41x53 cm

1.049,-

MĂSUȚA DE CAFEA FL102 CU 2 
SERTARE

102x68x46 cm

979,-

RAFT FR102
102x41x126 cm

1.379,-
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DULAP DE UMERAȘ CU 
RAFTURI 4D

90x55x190 cm

1.769,-

DULAP RAFT 2D
50x42x190 cm

997,-

sistem modular elegant într-un stil modern potrivit pentru mobilarea sufrageriei, material: DTD laminat, 
ușă MDF. Versiune color: alb / alb extra lucios HG. Posibilitatea de a achiziționa iluminat LED (nuanță albă) 
pentru vitrine de sticlă la un preț de 66 ,-. Componentele se comandă individual. 

JOLK

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

COMODA 3D3S
135x42x89 cm

1.449,-

COMODA 2D2S
90x42x89 cm

977,-

MASĂ RTV 6S / 140
140x45x43,5 cm

1.179,-

MĂSUȚĂ DE CAFEA 120
120x60x50 cm

549,-

VITRINA 1D1W
50x42x190 cm

1.058,-

LED la prețul 
suplimentar de 

66 ,-

229,-

RAFT 90
90x23x30 cm

VITRINA 2D2W
90x42x148,5 cm

1.445,-

LED la prețul 
suplimentar de 

66 ,-

EXTRA 
LUCIOS HG

316,-

RAFT 140
140x23x30 cm

prun / gri grafit

san marino / crem

set modular de lux, potrivit pentru mobilarea camerei de zi, material: DTD laminat, design color: san marino / crem sau prun / grafit gri. 
Toate componentele se comandă individual. 

CHERIS

DULAP SUSPENDAT 
CHERIS 1

90x55x203 cm

829,-

DULAP CHERIS CU 2 
RAFTURI

90x35x203 cm

659,-

COMODA CHERIS 5
164x45x80 cm

766,-

MASĂ RTV CHERIS 8
200x45x39 cm

499,-

RAFT SUSPENDAT CHERIS 
6 MARE

110x24x41 cm

189,-

MĂSUȚĂ DE CAFEA 
CHERIS 9

110x61x48 cm

467,-

RAFT CHERIS 7
110x22x30 cm

119,-

COMODA CHERIS 3
90x35x114 cm

459,-

VITRINA SUSPENDATĂ 
CHERIS 4

90x35x111 cm

526,-

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm
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 sistem comodă cu sertare de lux, material: DTD laminat, 
margini rotunjite ale ușilor, fețe - MDF frezat cu luciu 
foarte ridicat în culoarea albă.    

SPICE

 stejar sonoma 

 stejar sonoma 

 alb 

 alb 

 set modular de lux potrivit pentru mobilarea camerei de zi cu iluminare LED (nuanță albă), DTD laminat, fețe frontale - MDF extra 
lucios: design: alb / alb extra luciu HG. Prețurile vitrinelor includ iluminarea cu LED-uri. Componentele se comandă individual.    

ADONIS

RAFT AS 05 
 219,-  
 170 x 24 x 20  cm

VITRINĂ MONTATĂ PE PERETE 
CU LED AS 08 
 849,-  
60 x 35 x 119  cm

COMODA ASK6 
 1.439,-  
 149 x 42 x 86  cm

MASĂ RTV CU LED AS 30 
 1.099,-  
 170 x 42 x 46  cmCOMODA AS 01 

 999,-  
 79 x 35 x 103  cm

SPICE 3 
 1.539,-  
 165 x 40 x 80  cm

SPICE 4 
 729,-  
 50 x 40 x 80  cm

SPICE MASĂ RTV 
 929,-  
 165 x 40 x 42  cm

VITRINĂ CU LED AS 10 
 1.139,-  
60 x 35 x 188  cm

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

EXTRA 
LUCIOS HG

 perete living, material: DTD laminat, culoare: alb sau stejar sonoma, (LxAxH): 234,8x40,2x175 cm. Pentru peretele 
de living, vă recomandăm să cumpărați iluminat LED cu o culoare nuanță albastră la prețul de 129,-, comodă 
Salesa, material: DTD laminat, design culoare: alb sau stejar sonoma. Dimensiuni: (LxAxH): 140,4x40,2x80 cm . Vă 
recomandăm să cumpărați iluminare LED cu fundal albastru pentru comodă la un preț de 129,-.   

 1.269,- 
 SALESA 

COMODĂ 
 869,-  

COMODĂ 
 869,-  

MĂSUȚĂ CAFEA AS96 
 949,-  
 110 x 60 x 45  cm
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TIP 01 VITRINĂ 3D
64x42x194,5 cm

1.578,-

TIP 42 COMODĂ 3D
164x42x86,5 cm

1.539,-

TIP 20A DULAP CU CUIER 2D 
CU RAFT

85x59x194,5 cm

1.699,-

TIP 80 BIROU PC
125x61,9x72,8 cm

899,-

TIP 33 VITRINĂ 3D-1S
109,5x42x143 cm

1.789,-

TIP 05 VITRINĂ 3D-1S
85x42x194,5 cm

1.948,-

TIP 34 COMODĂ 2D-1S
85x42x86,5 cm

999,-

TIP 32 VITRINĂ 3D-1S
85x42x143 cm

1.539,-

TIP 67 DULAP SUSPENDAT 3D
164x42x54,5 cm

1.129,-

TIP 35 COMODĂ 2D-1S
109,5x42x86,5 cm

1.039,-

TIP 40 COMODĂ 3D-2S
164x42x86,5 cm

1.749,-

set modular de lux potrivit pentru mobilarea camerei de zi, design: stejar sonoma trufă + alb, DTD laminat rezistent la zgârieturi, 
umiditate și temperatură ridicată. Părțile din față sunt realizate din MDF alb extra lucios HG, design german cu accesorii elegante 
în maro. Ușile dulapurilor individuale au margini rotunjite moderne. Opțiunea de a achiziționa iluminat cu LED QUATRO (nuanță albă) 
pentru vitrine: iluminat într-un punct la prețul de 185 ,- / buc. sau iluminat în două puncte la prețul de 269 ,- / buc. 

LYNATET

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

TIP 66 CUTIE SUSPENDATĂ 
1D

54,5x28x54,5 cm

418,-

TIP 65 CUTIE SUSPENDATĂ 
1D

54,5x28x54,5 cm

409,-

TIP 50 COMODĂ 2D-1S
164x42x45,5 cm

1.049,-

TIP 51 COMODĂ 3D
164x42x45,5 cm

1.018,-

RAFT TIP 60
150x20x19,5 cm

298,-

TIP 70 MASĂ DE CAFEA
90x90x38,5 cm

628,-

set de mobilier modular de lux potrivit pentru dormitor, design: stejar sonoma trufle + alb, DTD laminat rezistent 
la zgârieturi, umiditate și temperatură ridicată. Părțile din față sunt realizate din MDF alb extra lucios HG, design 
german cu accesorii elegante în maro. Ușile dulapurilor individuale au margini rotunjite moderne. Pentru paturi, vă 
recomandăm să cumpărați somiere și saltele cu dimensiuni de 140x200, 160x200 sau 180x200 cm din oferta de 
la paginile 196 și 197. 

1.765,-

TIP 93 PAT 180
185,5x206x86 cm

TIP 91 PAT 140
145,5x206x86 cm

1.518,-

TIP 92 PAT 160
165,5x206x86 cm

1.639,-
TIP 22 DULAP 3D
164x59x209 cm

2.999,-

TIP 23 DULAP 4D
218,5x59x209 cm

4.029,-

TIP 44 COMODA 4S
96x42x86 cm

1.229,-

TIP 95 NOPTIERĂ
50x36x77,5 cm

497,-

NOPTIERĂ TIP 96
50x42x39,5 cm

459,-

EXTRA 
LUCIOS HG
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 RAFT 01 
 60 x 42 x 198,5  cm

659,-

 RAFT 01 
 120 x 20 x 25  cm

249,-

 RAFT 03 
 130 x 20 x 28  cm

386,-

 VITRINĂ 03 
 60 x 42 x 198  cm

1.937,-

 VITRINĂ 01 
 60 x 42 x 164  cm

1.667,-

 VITRINĂ 02 
 60 x 42 x 124  cm

1.318,-

 MASĂ RTV 02 
 130 x 42 x 42  cm

1.229,-

 MASĂ RTV 01 
 146 x 42 x 42  cm

1.059,-

 COMODA 02 
 158 x 42 x 89  cm

1.886,-

 CABINET 2D 01 
 103,1 x 56 x 198,5  cm

2.297,-

 COMODA 01 
 158 x 42 x 89  cm

1.849,-

 COMODA 04 
 107 x 42 x 124  cm

1.919,-

 MASĂ DE CAFEA 
 106 x 68 x 35  cm

469,-

 COMODA 04 
 107 x 42 x 124  cm

1.919,-

 MASĂ RABATABILA 
 140-180 x 85 x 76,5  cm

1.026,-

 set modular de lux potrivit pentru camera de zi și sufragerie cu iluminare cu LED, material: DTD laminat rezistent la zgârieturi și 
umezeală, design: stejar riviera + alb extra lucios HG. Prețul include iluminarea cu LED în jurul perimetrului dulapurilor din sufragerie, 
opțiunea de a achiziționa iluminat LED suplimentar pentru vitrine din sticlă: iluminat într-un punct la prețulul de 139 ,- / buc. Sau
iluminat în două puncte la prețulul de 183 ,- / buc. Componentele din sistemul modular se comandă individual.    

LEONARDO

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

D D D D DS S S S S

COMODĂ 
 749,-  

 perete sufragerie și comodă, material: DTD laminat, canturi ABS. Versiune color: 
stejar sonoma / alb mat. Dimensiuni (LxAxH) perete living: 275x56x190 cm. 
Dimensiuni (LxAxH) comodă: 135x45x95 cm. Opțiunea de a cumpăra iluminat 
LED cu 1 punct pentru peretele de living la un preț de 133 ,-.    

 2.258,- 
 FREDO 

 LED cu taxă suplimentară de
183 ,- / buc. 

 LED cu taxă suplimentară de
139,- / buc. 

 LED cu taxă suplimentară de
139 ,- / buc. 

 LED cu taxă suplimentară de
183,- / buc. 

 LED cu taxă suplimentară de 139,- / buc. 

EXTRA 
LUCIOS HG

 Sistem de închidere silențios 

 Sistem de închidere silențios 
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 TIP 01 VITRINĂ 
 66 x 40 x 197  cm

1.419,-

 TIP 32 COMODA 
 86 x 40 x 123,2  cm

1.367,-

 TIP 11 RAFT 
 56 x 40 x 197  cm

1.079,-

 TIP 41 COMODA 
 156 x 40 x 86,8  cm

1.519,-

 TIP 20 DULAP COMBINAT 
 86 x 58 x 197  cm

2.135,-

 TIP 43 COMODA 
 136 x 40 x 86,8  cm

1.236,-

 TIP 10 DULAP COLȚ 
 56 x 40 x 197  cm

1.199,-

 TIP 35 COMODA 
 56 x 40 x 132,1  cm

899,-

 TIP 12 RAFT 
 86 x 40 x 197  cm

1.698,-

 TIP 42 COMODA 
 136 x 40 x 86,8  cm

1.299,-

 TIP 21 DULAP DE COLȚ 
 98,5 x 98,5 x 197  cm

2.419,-

 TIP 51 MASĂ RTV 
 136 x 40 x 59,3  cm

998,-

 TIP 31 RAFT JOS 
 86 x 40 x 132,1  cm

1.279,-

 TIP 61 POLIȚĂ 
 136 x 25 x 30  cm

327,-

 TIP 76 MASĂ PLIANTĂ 
 90-180 x 90 x 77  cm

2.249,-

 TIP 80 MASĂ PENTRU PC 
 136 x 60 x 76,5  cm

1.029,-

 TIP 71 MĂSUȚĂ DE CAFEA 
 75 x 75 x 48,5  cm

546,-

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

SHELDON
 sistem modular potrivit pentru camere de zi, săli de mese 
sau camere pentru studenți, material: DTD laminat, culoare: 
stejar shetland. Componentele sistemului modular se comandă 
separat. Posibilitatea de a achiziționa iluminat cu LED la 
prețul de 248 ,- / buc. pentru vitrină 01.    

NEW

 alb  stejar sonoma 

 perete living, DTD laminat, design: alb sau stejar sonoma. 
Dimensiuni (LxAxH): 270x40,2x190 cm, comodă (LxAxH): 
156,4x40,2x80,5 cm la prețul 969,-. Pentru peretele de living, 
vă recomandăm să cumpărați iluminat cu LED cu nuanță albă 
la prețul de 179,- și pentru comodă iluminat cu LED cu nuanță
albă la prețul de 129,-.    

 1.769,- 
 ROCHESTER 

COMODĂ 
 969,-  

 Iluminare LED la un preț 
suplimentar de 248,- 
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 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 sistem modular cu un design minimalist modern potrivit pentru mobilarea 
camerelor de zi, a sufrageriilor sau holurilor, material: lemn masiv DTD laminat 
/ negru (picioare), muchii din ABS, ușă cu sistem tactil PUSH UP, culoare: stejar 
jackson hickory / grafit. Opțiunea de a achiziționa iluminat LED cu nuanță albă. 
Componentele se comandă individual. Masa BL140 la comandă, timp de 
livrare 6-8 saptamani. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 16 cm.    

BERGEN

 VITRINĂ BWT104 
 104 x 39 x 185  cm

1.769,-

 Iluminare LED la prețul de 239,- 

 MASĂ BL140 
 140 x 80 x 75  cm

1.669,-

 La comandă 

 COMODA BKD104 
 104 x 39 x 126  cm

1.079,-

 MĂSUȚĂ DE CAFEA BL104 
 104 x 68 x 47  cm

929,-

 COMODA BK154 
 154 x 39 x 84  cm

1.299,-

 VITRINĂ BWT54 
 54 x 39 x 185  cm

1.099,-

 Iluminare LED la prețul de 159,- 

 RAFT BP104 
 104 x 19 x 12  cm

199,-

 MASĂ RTV BRTV104 
 104 x 39 x 57  cm

679,-

 DULAP PENTRU PANTOFI BGD54 
 54 x 39 x 112  cm

839,-

 COMODA BK104 
 104 x 39 x 84  cm

949,-

 MASĂ RTV BRTV154 
 154 x 39 x 57  cm

979,-

 HOL BGD104 

1.099,-

preț pe set 

 104x19x104 cm perete verigă, 
104x39x57 cm lopată
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 DULAP CU OGLINDĂ 3D 
 148 x 59 x 200  cm

2.558,-

 COMODA 2D4S 
 148 x 40 x 92  cm

1.509,-

 RAFT 1D 
 61,5 x 40 x 200  cm

1.069,-

 MASA 110 
 110 x 60 x 45  cm

588,-

 RAFT DESCHIS 1D 
 61,5 x 40 x 200  cm

919,-

 NOPTIERĂ 1D 
 50 x 40 x 53  cm

479,-

 CABINET 2D 
 95 x 59 x 200  cm

1.669,-

 COMODĂ 4S 
 90 x 40 x 92  cm

1.109,-

 MASĂ PLIABILA 160/200 
 160-200 x 91 x 77  cm

1.829,-

 PAT 160 
 175 x 210 x 80  cm

1.299,-

 MASĂ RTV 2D1S / 150 
 148 x 45 x 48  cm

1.049,-

 MASA PC 1D 
 115 x 57 x 75  cm

917,-

 RAFT 150 
 148 x 20 x 19  cm

229,-

 RAFT 1D2S 
 120 x 44,5 x 200  cm

1.578,-

 MASĂ RTV 2D / 140 
 140 x 44,5 x 58  cm

889,-

 DULAP HOL 2D 
 80 x 44,5 x 190,5  cm

1.099,-

 VITRINĂ 2D1W 
 90 x 44,5 x 134  cm

1.287,-

 DULAP SUSPENDAT 2D / 90 
 91 x 60 x 200  cm

1.249,-

 RAFT 2D1S 
 90 x 44,5 x 134  cm

1.299,-

 CUIER 80 
 80 x 25 x 79,5  cm

289,-

 COMODA 2D3S 
 138,5 x 44,5 x 92  cm

1.389,-

 MĂSUȚĂ DE CAFEA 1S 
 80 x 35 x 80  cm

499,-

 CUTIE PANTOFI 1D2S 
 80 x 44,5 x 50,5  cm

619,-

 RAFT 140 
 140 x 22 x 28  cm

218,-

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

ARYAN

 sistem modular potrivit pentru camere de zi, sufragerie și 
dormitoare, material: DTD laminat, ușă din MDF, culoare: alb. 
Patul de 160x200 este livrat fără saltea și grătar. Posibilitatea 
de a cumpăra o saltea și o somieră cu o dimensiune de 160x200 
din oferta noastră. Componentele sistemului modular se 
comandă separat. Opțiunea de a achiziționa iluminat LED cu 
culoare albă pentru o vitrină de sticlă 1W la prețul de 216,- / 
buc. (2 puncte) și pentru o vitrină de sticlă 2W la preț: 289,- (4 
puncte).    

BARIA

 sistem modular potrivit pentru amenajarea camerelor de zi și 
a holurilor, mânere metalice negre, picioare metalice negre, 
material: DTD laminat, canturi ABS, culoare: stejar nisip / gri. 
Componentele sistemului modular se comandă separat.    

NEW

NEW

 VITRINĂ 1W 
 61,5 x 40 x 200  cm

1.259,-

 LED pentru o taxă 
suplimentară 216,- 

 VITRINĂ MARE 2W 
 105 x 40 x 200  cm

1.989,-

 LED pentru o taxă 
suplimentară 289,- 

 VITRINĂ JOASĂ 2W 
 105 x 40 x 150  cm

1.549,-

 LED pentru o taxă 
suplimentară 216,- 
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MASĂ RTV 1D / 160
156x41,5x61 cm

819,-

MASĂ PLIABILĂ
138-184x86x78 cm

909,-

NOPTIERĂ 1S
60x40x50,5 cm

477,-

MASĂ PC 1D1S
120x67x76 cm

939,-

MĂSUȚĂ DE CAFEA 90
90x60x35,5 cm

398,-

COMODA 2D1S
106x41,5x84,5 cm

917,-

PAT 160
166x208,5x89 cm

979,-

COMODA 2D3S
156x41,5x84,5 cm

1.366,-

RAFT 150
150x20x21 cm

178,-

RAFT 100
100x20x21 cm

149,-

RAFT MIC 2D
98x41,5x156,5 cm

1.269,-

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

LINDY sistem modular potrivit pentru mobilarea camerelor de zi, a studiourilor, a sufrageriilor și a dormitoarelor, material: DTD laminat, margini din ABS, ușă din MDF, design culoare: alb 
lucios. Patul de 160x200 este livrat fără saltea și grătar. Posibilitatea de a cumpăra o saltea și o somieră cu o dimensiune de 160x200 de la paginile 196 și 197. Posibilitatea de a cumpăra 
iluminat cu LED în 2 puncte pentru vitrine 1D1W1S și 2D2W la un preț de 216 ,-/ buc. Componentele sistemului modular se comandă separat. 

RAFT DESCHIS 1D1S
68x41,5x202 cm

999,-

NEW

CABINET 4D
106x56x202 cm

1.799,-

DULAP CU OGLINDĂ 5D
151x56x202 cm

2.769,-

VITRINĂ 1D1W1S
68x41,5x202 cm

1.389,-

Iluminare LED la prețul 
de 216 ,-.

VITRINĂ JOASA 2D2W
98x41,5x156,5 cm

1.427,-

Iluminare LED la prețul 
de 216 ,-.
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HAVS02 CABINET
92,1x57,6x198,5 cm

2.649,-

HAVK01 COMODA
92,1x41,6x133,5 cm

1.479,-

HAVS01 VITRINĂ
66x41,6x198,5 cm

1.608,-

HAVV06 VITRINĂ
92,1x41,6x141,5 cm

Iluminat cu LED contra 
cost 269 ,- / buc

929,-

HAVT01 MASĂ CAFEA
75x75x47,6 cm

948,-

HAVV01 VITRINĂ
66x41,6x198,5 cm

Iluminat cu LED contra cost 
269 ,- / buc.

1.919,-

HAVF02 MASĂ RTV
168,1x41,6x52,5 cm

1.349,-

HAVT02 MASĂ PLIANTĂ
140-180x85x78,3 cm

2.049,-

HAVF01 MASĂ RTV
160x41,6x65,5 cm

1.399,-

HAVK03 COMODA
160x41,6x92,5 cm

2.249,-

HAVD01 POLIȚIA
150x22x24,8 cm

459,-

HAVV03 VITRINĂ
160x41,6x101,5 cm

Iluminat cu LED contra cost 
269 ,- / buc.

2.229,-

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

LUCITA sistem modular potrivit pentru mobilarea camerei de zi și a sufrageriei, material: DTD laminat, elemente + uși din MDF, design culoare: stejar lefkas închis / negru mat. Opțiunea de 
a achiziționa iluminat LED pentru vitrine de sticlă HAVV01, HAVV03, HAVV06 la un preț de 269 ,- / 1 buc. Componentele sistemului modular se comandă separat. 

NEW
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 TIP 11   COMODA CU SERTAR 
4D1S 

 168 x 40 x 92  cm

897,-

 TIP 12 MASĂ PC 1D1S / 120 
 120 x 60 x 75  cm

579,-

 TIP 8 PAT 160 (FĂRĂ 
LAMELE ȘI SALTEA) 

 165,5 x 205 x 85  cm

749,-

 TIP 17 RAFT SUSPENDAT 130 
 127 x 28 x 30,5  cm

226,-

 TIP 13 NOPTIERĂ 1S 
 46,5 x 42 x 45  cm

237,-

 TIP 19 RAFT 90 
 87 x 22 x 20  cm

89,-

 TIP 16 MASĂ RTV 2D 
 127 x 42 x 51  cm

456,-

 TIP 18 PANOU 120 
 120 x 25 x 50  cm

189,-

 TIP 20 RAFT 130 
 127 x 22 x 20  cm

119,-

 TIP 12 MASĂ 
PLIANTĂ 

 161-210 x 91 x 77  cm

858,-

 TIP 1 DULAP CU 
OGLINDĂ 3D4S 
 127 x 60 x 210  cm

1.859,-

 TIP 2 DULAP CU CUIER ȘI 
SERTAR 4D1S 
 88 x 55 x 210  cm

1.119,-

 TIP 5 RAFT CU 
SERTAR 1D3S 
 57 x 40 x 210  cm

879,-

 TIP 3 VITRINĂ CU 
SERTAR 2D2W1S 

 88 x 40 x 210  cm

1.179,-

 TIP 4 VITRINĂ CU 
SERTAR 1W3S 
 57 x 40 x 210  cm

949,-

 TIP 7 VITRINĂ CU 
SERTAR 2W2D1S 

 87 x 40 x 154  cm

1.065,-

 TIP 15 MĂSUȚĂ DE 
CAFEA 120 

 120 x 60 x 50,5  cm

317,-

 TIP 9 COMODĂ CU 
SERTAR 2D1S 
 87 x 40 x 92  cm

539,-

 stejar sonoma 

 alb / gri carbon deschis 

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 sistem modern multifuncțional, adecvat pentru mobilarea camerelor 
de zi, sufrageriilor, dormitoarelor sau a biroului, material: DTD 
laminat, design: stejar sonoma. Componentele din sistemul modular 
se comandă individual. Patul se livrează fără grătar și saltea. Salteaua 
cu dimensiunea de 160x200 poate fi achiziționată din oferta noastre 
de la paginile 196 și 197.    

NORTY

 TIP 10 COMODA CU SERTAR 
2D5S 

 127 x 40 x 92  cm

959,-

 TIP 6 RAFT DESCHIS 
CU 2 SERTARE 3S 

 57 x 40 x 210  cm

756,-

 perete living și comodă, material: DTD laminat, design color: ciment deschis/ alb sau stejar sonoma. Dimensiuni (LxAxH) perete 
living: 230x40,2x200 cm, comodă: 154x86x40 cm. Pentru peretele de living și comodă, vă recomandăm să achiziționați iluminat cu 
LED în 2 puncte în nuanță albă la prețul: 189,-.    

 alb / gri carbon deschis 

 1.199,- 
 BREAK 

 stejar sonoma 

 COMODĂ 
 959,-    
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 stejar lefkas închis / gri neted 

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 sistem modular potrivit pentru camere de zi, sufragerie, dormitor sau birou, material: DTD laminat, canturi ABS, mulaje din MDF, design color: stejar lefkas închis sau stejar lefkas închis 
/ gri neted. Patul dublu 160 sau 180 este livrat cu un cadru cu lamele fără saltea. O saltea cu dimensiunea de 160x200 cm sau 180x200 cm poate fi achiziționată din oferta de la paginile 
196 și 197. Componentele sistemului modular se comandă individual.    

MONTANA
 stejar lefkas închis  Dormitor complet (dulap S3D, pat, 160x200 + 2 noptiere) 

 MASA PC B1 
 120 x 53 x 75  cm

679,-

 OGLINDĂ LS 
 123 x 4 x 84,5  cm

527,-

 COMODA KS3 
 50 x 46 x 103  cm

649,-

DULAP S3D CU TREI UȘI CU RAFTURI 
 166 x 53 x 197  cm

2.186,-

 DULAP S2D CU DOUĂ UȘI 
CU RAFTURI 

 90 x 53 x 197  cm

1.449,-

 CABINET S1D 
 50 x 43 x 197  cm

789,-

 VITRINĂ W2D 
 90 x 43 x 197  cm

1.449,-

 VITRINĂ W1D 
 50 x 43 x 197  cm

958,-

 RAFT SUSPENDAT W1 
 130 x 25 x 32  cm

296,-

 MASĂ RTV 130 
 130 x 53 x 53  cm

789,-

 COMODA UȘĂ K2D CU 
STICLĂ 

 140 x 43 x 80  cm

1.069,-

 RAFT P1 
 130 x 19 x 20  cm

138,-

 NOPTIERĂ SN 
 50 x 43,3 x 45,5  cm

388,-

 MASĂ PLIANTĂ 16 STW 
 160-203 x 90 x 82  cm

1.749,-

 MĂSUȚĂ DE CAFEA ST 
 120 x 60 x 53  cm

467,-

 COMODA K3D 
 130 x 43 x 80  cm

909,-

 PAT L1 
 170 x 206 x 100  cm

1.307,-

 COMODA K3S 
 90 x 43 x 80  cm

816,-

 COMODA K4D 
 170 x 43 x 48  cm

829,-

 Pat L1 160x200 
(170x206x100) sau pat L2 
180x200 (190x206x100) 
livrat cu un grătar fără 
saltea. Dimensiune 180x200 
la un preț de 1 538 ,-. 

 4269 ,- 
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Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

sistem modular elegant în stil provensal potrivit pentru amenajarea camerelor de zi, sufrageriilor, dormitoarelor, holurilor și camerelor pentru copii, DTD laminat + lăcuit MDF (mulaje 
decorative), design color: alb sau gri, mânere metalice. Componentele din sistemul modular se comandă individual. Masa de luat masa 79850/10 și vitrina înaltă 79865 - numai la 
comandă. Termenul de livrare este de 6-8 săptămâni. Paturile 76703 și 77801 sunt furnizate fără grătar și saltea. Posibilitatea de a comanda un grătar și o saltea de 90x200 cm sau 
180x200 cm de la paginile 196 și 197. 

PARIS

DULAP SUSPENDAT CU 
RAFTURI 4D 75354
181,4x60,5x200,6 cm

2.659,-

NOPTIERĂ 70301
62,6x40x49,3 cm

539,-

COMODA 3D3Z 77824
143,7x46,1x91,7 cm

1.436,-

DULAP SUSPENDAT CU 
RAFTURI 3D 75353

138,8x60,5x200,6 cm

2.209,-

PAT 76703 180X200 CM
199,1x210,8x110 cm

1.617,-

CUTIE PENTRU PANTOFI 
70309

77,8x27,5x127,7 cm

877,-

COMODA 76718
96,2x48,5x139,5 cm

1.529,-

PAT 77801 90X200 CM
108,6x210,8x100 cm

1.149,-

MĂSUȚĂ DE CAFEA 79872
135x75x52,5 cm

1.196,-

DULAP SUSPENDAT CU 
RAFTURI 3D 75353

138,8x60,5x200,6 cm

2.109,-

NOPTIERĂ 70302
43,6x40x58,8 cm

529,-

BIROU PC 77821
130x61,6x73,9 cm

919,-

COMODA 76718
96,2x48,5x139,5 cm

1.436,-

PAT 76703 180X200 CM
199,1x210,8x110 cm

1.777,-

VITRINĂ ÎNALTĂ 77828
143,7x41,6x169 cm

2.219,-

COMODA 76716
96,2x48,5x86,9 cm

1.049,-

PAT 77801 90X200 CM
108,6x210,8x100 cm

1.238,-

COMODA 76716
96,2x48,5x86,9 cm

1.078,-

MASĂ RTV 77812
102,6x41,6x50,8 cm

789,-

CONTAINER PLUG-IN CU 
ROȚI SUB PAT 90X200 

77805
99,5x90,4x23,3 cm

279,-

MASĂ PLIANTĂ 79850/10
180-228-276x95x76 cm

2.599,-

Numai la comandăNumai la comandă
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VITRINĂ C
98,1x41,8x145,7 cm

1.129,-

COMODA E
167,9x41,8x96,7 cm

1.617,-

DULAP DESCHIS R
68,3x41,8x199,7 cm

939,-

NOPTIERĂ X
58,3x41,8x62,7 cm

626,-

RAFT I
130x20x25 cm

147,-

OGLINDA W
124,8x2,2x60 cm

329,-

MĂSUȚĂ DE CAFEA T2
110x70x40 cm

487,-

MASĂ RTV B
167,9x47,8x62,7 cm

1.209,-

COMODA G
137,9x41,8x96,7 cm

1.429,-

COMODA J
118,1x41,8x96,7 cm

946,-

PAT 160 Z2
167,7x209x93,2 cm

(fără saltea și grătar)

1.116,-

DULAP SUSPENDAT 2D CU 
RAFTURI F

98,1x59x199,7 cm

1.529,-

VITRINĂ A
68,3x41,8x199,7 cm

1.265,-

DULAP 4D CU RAFTURI Q
177,7x59x199,7 cm

2.629,-

DULAP V RAFT
68,3x41,8x199,7 cm

1.109,-

DULAP 3D CU RAFTURI H
137,9x59x199,7 cm

2.115,-

MASĂ S
135-184x86x77 cm

857,-

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

SUDBURY set modular modern potrivit pentru camere de zi, sufragerie și dormitoare, material: ușă DTD laminat / MDF. Varianta de culoare: stejar craft auriu / stejar craft alb. Componentele din 
sistemul modular se comandă individual. Patul se livrează fără saltea și cadru cu lamele. Posibilitatea de a cumpăra o saltea și o somieră într-un cadru fix cu dimensiunea de 160x200 
cm din oferta de la paginile 196 și 197. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 4,2 cm. 
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E COMODĂ
139,3x40x86,2 cm

1.459,-

S MASĂ PLIABILA
140/180x86x79,2 cm

1.759,-

P MASĂ RTV
153,7x42x51,2 cm

1.039,-

58,9x38x201,2 cm

1.199,-

G COMODĂ
179,7x40x86,2 cm

1.759,-

58,9x38x201,2 cm

949,-

T MĂSUȚĂ CAFEA
110x65x46 cm

579,-

B MASĂ RTV
150x42x51,2 cm

899,-

D POLIȚĂ
115x21,6x16 cm

169,-

C2 COMODĂ
88,8x38x140 cm

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

DELIS sistem modular potrivit pentru camera de zi și sufragerie, mânere metalice, material: DTD laminat, ușă din MDF, design culoare: stejar bolzano / negru. Componentele sistemului 
modular se comandă separat. Opțiunea de a achiziționa iluminat LED cu nuanță albă pentru vitrinele A1, A2 la prețul de 59 ,- / buc. și C1, C2 și K la preț: 115 ,-. Înălțimea spațiului 
inferior de la podea este de 5 cm. 

DULAP RAFT V1 DULAP RAFT 
V2

VITRINĂ R1 VITRINĂ R2

NEW

K COMODĂ
158,2x40x140 cm

2.349,-

F DULAP
84,3x56x201,2 cm

1.589,-

VITRINĂ A2

1.259,-

58,9x38x201,2 cm

VITRINĂ A1 C1 COMODĂ
88,8x38x140 cm

1.449,-
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B MASĂ RTV
150,6x41x56 cm

989,-

X PANOU CUIER
100x32,5x100 cm

757,-

F DULAP CU RAFTURI
100,3x55,7x193 cm

1.679,-

V CABINET DE HOL
60,8x37x196 cm

1.039,-

PUSAN MASĂ RTV P
150,6x42x41 cm

779,-

Y CUTIE PANTOFI CU PERNĂ
100,3x37x50 cm

539,-

E COMODA
150,6x41x86 cm

1.369,-

MĂSUȚĂ CAFEA T
100x75x45 cm

757,-

MASĂ PLIABILĂ S
160-200x90x75,6 cm

1.209,-

D POLIȚĂ
150x21,9x16 cm

186,-

U POLIȚĂ
115x21,9x16 cm

169,-

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

PUSAN sistem modular potrivit pentru amenajarea camerelor de zi, sufrageriilor și holurilor, mânere metalice, material: DTD laminat, ușă MDF, design culoare: stejar apalache. Componentele 
sistemului modular se comandă separat. Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH). Opțiunea de a cumpăra iluminat cu LED pentru vitrine PUSAN A din sticlă la un preț de 59 ,- / 
buc. și PUSAN C la un preț de 115 ,- / buc. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 2,5 cm. 

NEW

A VITRINĂ
60,8x37x196 cm

1.039,-

Iluminat cu LED contra cost 
59 ,- / buc

C VITRINĂ
100,36x37x146 cm

1.299,-

Iluminat cu LED contra cost 
115 ,- / buc
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CUIER T7
90x57x190 cm

1.349,- 

COMODA T2
90x44x110 cm

949,-

VITRINĂ T8
90x44x190 cm

1.669,-

COMODA T4
63x44x90 cm

899,-

VITRINĂ T10
46x44x190 cm

1.249,-

COMODA T6
140x44x90 cm

1.329,-

COMODA T14
140x44x110 cm

1.549,-

MĂSUȚĂ DE CAFEA T23
90x60x59 cm

679,-

T11 MASĂ RTV
118x50x50 cm

719,-

NOPTIERĂ T16
40x44x50 cm

509,-

MĂSUȚĂ DE CAFEA T13
120x60x59 cm

739,-

DULAP SUSPENDAT T15 CU 
RAFTURI

135x57x190 cm

2.199,-

T19 MASĂ PC
118x60x78 cm

869,-

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

Corp de până la 32 mm grosime.

sistem modular în stil rustic potrivit pentru camere de zi, sufragerie, dormitor sau birou, material: DTD 
laminat, canturi ABS, uși din MDF, corp grosime 32 mm, mânere metalice, design color: stejar lefkas. Pat 
dublu, dimensiunea zonei de dormit / 160x200 / livrat cu somieră și fără saltea. Salteaua cu dimensiunea de 
160x200 poate fi achiziționată din oferta de la paginile 196 și 197. Componente la comandă - timp de livrare 
6-8 săptămâni. 

TEDY

PAT T20 160X200 CU GRĂTAR CU 
LAMELE

170x205x80 cm

1.499,-

la comandă

DULAP DE COLȚ T25 L CU 
RAFTURI

110x95x190 cm

2.069,-

la comandă

la comandă

06 MASĂ RTV
133x47x51 cm

787,-

09 RAFT
133x22x34 cm

229,-

05 COMODA 4S
83x41x88 cm

697,-

10 MASĂ PC 1D1S
120x65x75 cm

757,-

14 MĂSUȚĂ CAFEA 135
135x70x45 cm

639,-

11 COMODA 4D4S
220x41x88 cm

1.729,-

12 DULAP CU BARĂ 3D
83x41x125 cm

819,-

08 COMODA 2D4S
133x41x88 cm

1.067,-

01 DULAP CU CUIER 2D2S
83x56x200 cm

1.349,-

02 DULAP RAFT 1D2S
50x41x200 cm

828,-

03 VITRINĂ 2D2S
83x41x200 cm

1.249,-

04 VITRINĂ 1D2S
50x41x200 cm

879,-

sistem modular potrivit pentru mobilarea sufrageriei sau a camerei de zi, material: DTD laminat, canturi ABS. 
Versiune culoare: stejar sonoma. Componentele sistemului modular sunt vândute individual. PANAMA

stejar sonoma
Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

OGLINDA T17
120x1,6x70 cm

469,-

la comandă
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sistem universal, practic, potrivit pentru mobilarea camerei de zi, care creează un spațiu de depozitare generos de până la 240 cm în fiecare cameră, material: DTD laminat, design 
culoare: stejar sonoma, mânere metalice. Componentele sistemului modular se comandă separat și sunt în stoc - disponibile imediat. Produs slovac de calitate. Posibilitatea de a 
cumpăra rafturi suplimentare pentru dulapul tip cuier TIP 1 sau pentru dulapul TIP 5 (într-un pachet de 4 buc.) cu dimensiuni (LxAxH): 86,6x43,5x1,6 cm la prețul de 248,-. 

DUNAJ

TIP 1 DULAP CU 
CUIER EXTENSIBIL

90x47x190,8 cm

789,-

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

TIP 8 DULAP CU 2 SERTARE 
JOASE

90x47x50,8 cm

495,-

TIP 14 DULAP COLȚ
79x79x50,8 cm

559,-

TIP 9 DULAP ÎNGUST
45x47x50,8 cm

396,-

TIP 2 RAFTURI PENTRU DULAP 
4 BUC

86,6x43,5x1,6 cm

248,-

24
0

 c
m

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE 

TIP 3 DULAP CU 
RAFTURI

45x47x190,8 cm

589,-

TIP 4 VITRINĂ RAFT 
+ STICLĂ

45x47x190,8 cm

839,-

TIP 5 DULAP TV
90x47x190,8 cm

739,-

TIP 6 DULAP TV DIN 
STICLĂ

135x47x190,8 cm

1.336,-

TIP 13 DULAP ÎNALT
90x32x190,8 cm

639,-

TIP 15 DULAP COLȚ
79x79x190,8 cm

1.155,-

TIP 10 DULAP CU 2 
UȘI 1 SERTAR

135x47x50,8 cm

659,-

TIP 11   COMODA
135x47x72,6 cm

924,-

TIP 12 RAFT JOS
135x32x48,6 cm

379,-

TIP 7 DULAP CU 2 UȘI JOASE
90x47x50,8 cm

409,-
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TIP 10 PAT 160 CU GRĂTAR. 
FĂRĂ SALTEA

171x209,5x93,5 cm

2.329,-

TIP 03 VITRINĂ 
2W2S CU 
SERTARE

99x39,5x212 cm

1.649,-

TIP 04 VITRINĂ 1W2S
69x39,5x212 cm

1.239,-

TIP 12 MĂSUȚĂ DE CAFEA 
110

110x60x50 cm

307,-

TIP 07 COMODA 
2D1S CU SERTAR

94x37x90 cm

949,-

TIP 01 DULAP CU OGLINDĂ 
ȘI SERTAR 3D4S
159x62x212 cm

3.029,-

TIP 14 MASĂ RTV 2S
130x37x50,5 cm

726,-

TIP 02 DULAP CU DOUĂ 
UȘI 2D2S CU SERTARE

99x62x212 cm

1.659,-

TIP 11 NOPTIERĂ 1S
49x37x48 cm

419,-

TIP 13 RAFT SUSPENDAT 1W
130x23,5x40 cm

446,-

TIP 08 COMODA 3D1S 
CU SERTAR

139x37x90 cm

919,-

TIP 15 MASĂ PLIANTĂ 
OLIVIA

130-175x80x75,5 cm

999,-

TIP 09 COMODĂ CU 
BARA 1D1W1S1B ȘI CU 

SERTAR
94x37x125 cm

1.228,-

TIP 16 RAFT 90
90x21,5x26,5 cm

119,-

TIP 17 RAFT 130
130x21,5x26,5 cm

149,-

un sistem modular modern în stil tradițional, care creează o atmosferă plăcută și confortabilă. Modelul 
este completat cu rame patinate și mânere elegante, potrivite pentru camere de zi, sufragerie și 
dormitoare, DTD laminat, muchii din ABS, uși din MDF, design culoare: crem woodline. Componentele 
sistemului modular se comandă separat. Patul se livrează fără saltea. Posibilitatea de a comanda o saltea 
cu o dimensiune de 160x200 cm de la paginile 196 și 197. Este posibil să cumpărați rafturi pentru dulapul 
2D2S la prețul de 235 ,- / 3 buc într-un pachet. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 8 cm. 

TIFFY

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

TIP 05 DULAP 
DESCHIS 2S

69x39,5x212 cm

959,-

TIP 06 DULAP 1D2S
69x39,5x212 cm

1.326,-

perete living, material DTD laminat, suprafețe frontale 
MDF frezat cu extra luciu, design culoare: alb + sticlă 
transparentă. Dimensiuni (LxAxH): 230x40x190cm, 
posibilitatea achiziționării de iluminat LED / nuanță albă / 
la prețul de 117 ,-. 

1.459,-
HENRI NEW perete living, material: DTD laminat, canturi ABS, design: frasin / 

stejar american, (LxAxH): 370x51x199 cm. 

2.529,-
ARS

Rame patinate
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 DULAP S2D CU RAFT 
 97 x 49 x 187  cm

1.266,-

 VITRINĂ W1D 
 57 x 39 x 187  cm

866,-

 COMODA K1S 
 127 x 46 x 98  cm

1.416,-

 CABINET S1D 
 57 x 39 x 187  cm

887,-

 RAFT RW 
 68 x 39 x 187  

cm

699,-

 COMODA KS5 
 57 x 46 x 98  cm

989,-

 VITRINĂ WS 
 87 x 39 x 187  cm

1.099,-

 MASĂ RTV RN 
 127 x 46 x 75  cm

759,-

 NOPTIERĂ SN 
 57 x 40 x 50  cm

347,-

 OGLINDA LS 
 120 x 7 x 80  cm

529,-

 MASĂ RTV RS 
 127 x 46 x 75  cm

1.257,-

 MĂSUȚĂ DE CAFEA LN2 
 125 x 65 x 50  cm

499,-

 MĂSUȚĂ DE CAFEA LN 
 90 x 60 x 50  cm

458,-

 VITRINĂ W2D 
 127 x 39 x 187  cm

1.939,-

 COMODA K2D 
 127 x 46 x 98  cm

1.386,-

 DULAP SUSPENDAT CU 
RAFT S3D 

 154 x 60 x 197  cm

2.177,-

 MASĂ PLIABILĂ ST 
 160-203 x 90 x 82  cm

1.719,-

 VITRINĂ W4D 
 87 x 39 x 187  cm

1.119,-

 sistem modular elegant în stil provensal potrivit pentru mobilarea camerelor de zi, sufrageriilor și dormitoarelor, material: corp DTD laminat + elemente 
decorative. Design de culoare: pin nordic alb în combinație cu stejar sălbatic, mânere metalice. Componentele sistemului modular se comandă separat. Patul 
se livrează fără saltea cu grătar. Posibilitatea de a comanda o saltea cu o dimensiune de 160x200 cm de la paginile 196 și 197. De asemenea, vă recomandăm o 
gamă largă de dulapuri din mobilierul modular de bucătărie Royal din oferta noastră de la pagina 160.    

ROYAL

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 preț pe set (dulap S3D + 2 noptiere + un pat) 

 PAT L1 160X200 
 171 x 212 x 74  cm
 inclusiv grătar 

1.468,-

 4.339,-    

Sfatul 
nostru!
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 MASĂ RTV MZ15 
 150 x 45 x 55  cm

1.299,-

 COMODĂ BAR MZ8 
 85 x 40 x 130  cm

1.495,-

 COMODA MZ9 
 180 x 45 x 87  cm

1.959,-

 COMODA MZ11 
 140 x 45 x 87  cm

1.699,-

 MĂSUȚĂ DE CAFEA MZ17 
 120 x 60 x 55  cm

709,-

 OGLINDĂ MZ16 
 128 x 5 x 71  cm

759,-

 NOPTIERĂ MZ19 
 45 x 40 x 48  cm

 numai în designul stejar grand 

539,-

 VITRINĂ MZ4 
 70 x 40 x 200  cm

1.599,-

 COMODA MZ10 
 160 x 45 x 87  cm

1.899,-

 VITRINĂ MZ5 
 125 x 40 x 180  cm

2.129,-

 VITRINĂ MZ6 
 165 x 40 x 130  cm

2.699,-

 PAT MZ21 CU SPAȚIU DE 
DEPOZITARE 

 165 x 210 x 75  cm
 numai în designul stejar grand 

2.589,-

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 sistem modular elegant în stil provensal potrivit pentru amenajarea camerelor de zi, sufrageriilor și dormitoarelor cu efect 3D, mânere metalice, material: DTD 
laminat, canturi ABS, culoare: stejar sau alb / stejar. Componentele din sistemul modular se comandă individual. Patul dublu cu spațiu de depozitare (dimensiunea 
zonei de dormit: 160x200 cm) este livrat cu un grătar pliabil fără saltea. Salteaua cu dimensiunea de 160x200 poate fi achiziționată din oferta de la paginile 196 
și 197.    

LEON

 alb / stejar grand 

 stejar grand 

 RAFT MZ18 
 120 x 19 x 20  cm

279,-2.999,-

 DULAP COMBINAT MZ3 
 165 x 54 x 200  cm

 numai în designul stejar grand 

 DULAP SUSPENDAT CU 
RAFTURI MZ2 

 100 x 54 x 200  cm

1.839,-

 corp de până la 40 mm grosime 
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VITRINĂ C
102,8x39,7x150,7 cm

1.299,-

RAFT DESCHIS LA STÂNGA 
R1

63x39,7x197,2 cm

929,-

LED pentru o taxă 
suplimentară de 67 ,-

DULAP SUSPENDAT CU 
RAFT F

102,8x56x197,2 cm

1.419,-

COMODA G
102,8x39,7x95,7 cm

929,-

COMODA E
147,6x39,7x95,7 cm

1.329,-

929,-

MASĂ RTV B
132,8x39,7x50,3 cm

689,-

POLIȚĂ D
120x20x21 cm

119,-

POLIȚĂ U
80x20x21 cm

88,-

MASĂ PLIANTĂ S
135-184x86x77 cm

919,-

MĂSUȚĂ DE CAFEA T
120x60x44,5 cm

559,-

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

sistem modular adecvat pentru mobilarea sufrageriei sau a camerei de zi, material: DTD laminat, ușă din MDF. Versiune culoare: stejar wotan. Opțiunea de a achiziționa iluminat cu 
LED (nuanță albă) pentru vitrine A1, A2 și C la un preț de 67 ,- / 1 bucată. Componentele se comandă separat. TORONTA

DULAPUL RAFT STÂNGA V1
63x39,7x197,2 cm

1.067,-

VITRINĂ LA STÂNGA A1
63x39,7x197,2 cm

1.159,-

LED pentru o taxă suplimentară de 67 ,-

1.159,-

VITRINĂ DREAPTA A2
63x39,7x197,2 cm

RAFT DESCHIS DREAPTA R2
63x39,7x197,2 cm

1.067,-

DULAP RAFT DREAPTA V2
63x39,7x197,2 cm
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OGLINDA 12
120x1,6x80 cm

509,-

COMODA 06
76x42x127 cm

969,-

DULAP DE COLȚ 14 Ľ
90/106x58/42x192 cm

2.069,-

DULAP COMBINAT 18
178x58x214 cm

2.789,-

CABINETUL 02
56x58x192 cm

1.139,-

CABINETUL 01
96x58x192 cm

1.349,-

VITRINĂ 03
96x42x192 cm

1.669,-

VITRINĂ 05
96x42x192 cm

1.349,-

COMODA CU VITRINE 08
137x42x122 cm

1.549,-

COMODA 07
137x42x103,5 cm

1.329,-

SPAȚIU DE DEPOZITARE 25 
SUB PAT

150x48x19,5 cm

569,-

RAFT 11
120x18x32 cm

269,-

NOPTIERĂ 24
45x42x55 cm

379,-

COMODA 10
96x42x72,5 cm

759,-

MASĂ RTV 09
137x42x53 cm

849,-

MĂSUȚĂ CAFEA 13
120x60x60 cm

719,-

mobilier de lux de înaltă calitate într-un design masiv cu elemente din lemn vopsit brut și desen în relief distinctiv, cu iluminare LED 
eficientă, potrivit pentru sufragerie, dormitor și camera de zi, corp de până la 48 mm grosime, mânere metalice, material: DTD laminat, 
muchii ABS, versiuni de culoare: frasin deschis, frasin închis sau frasin alb. Opțiunea de a achiziționa iluminat cu LED. Componentele 
pe toate cele trei culori se comandă separat. Pat dublu (dimensiunea zonei de dormit 160x200 cm) livrat cu un grătar fără saltea. 
Salteaua cu dimensiunea de 160x200 poate fi achiziționată din oferta noastră pe pagina 196 și 197. 

INFINITY

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

plăci din lemn masiv cenușă albă cenușă strălucitoare

cenușă strălucitoare

COMODA COLȚ 15 Ľ
131/90x42x103,5 cm

1.599,-

Iluminare LED cu taxă 
suplimentară 246,-

Iluminare LED cu taxă 
suplimentară 169,-

Iluminare LED pentru o taxă 
suplimentară 226,-

Iluminare LED pentru o taxă 
suplimentară 226,-

Iluminare LED pentru o taxă 
suplimentară de 189,-

VITRINĂ 04
56x42x192 cm

1.249,-

Iluminare LED pentru 
o taxă suplimentară 

de 159,-

Iluminare LED pentru o taxă 
suplimentară 226,-

PAT 19 CU GRĂTAR 160X200
170x210x100 cm

1.899,-

Iluminare LED pentru o taxă 
suplimentară 284,-

cenușă albă

cenușă strălucitoare

cenușă închisă la culoare

Iluminare LED pentru o taxă 
suplimentară de 189,-

Iluminare LED pentru 
o taxă suplimentară 

de 189,-

placă cu iluminare din spate (Iluminare 
LED eficientă) din lemn masiv

corp de până la 48 mm grosime
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VITRINĂ WSS
115x44x186 cm

2.339,-

VITRINĂ CU 
TREI FEȚE 

W2D
100x44x186 cm

2.027,-

DULAP 
SUSPENDAT CU 
DOUĂ UȘI S2D
100x55x186 cm

1.679,-

VITRINĂ CU 
TREI FEȚE W1D
70x44x186 cm

1.609,-

COMODA K2S
160x44x145 cm

2.419,-

COMODA K2D
164x44x85 cm

1.599,-

MASĂ PC B1
167x62x80 cm

2.199,-

MASĂ ST 160
160x90x77 cm

1.207,-

MĂSUȚĂ DE CAFEA LN
120x60x50 cm

458,-

MASĂ RTV
160x55x60 cm

1.207,-

BANCĂ LW 160
160x40x45 cm

899,-

sistem modular retro potrivit pentru sufragerie sau camera de zi, material: DTD laminat, culoare: stejar sonoma / alb. Componentele sistemului modular se comandă separat. Înălțimea 
spațiului inferior de la podea este de 15 cm. OSLO

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

sistem modular potrivit pentru camere de zi, sufragerie sau camera de lucru, material: DTD laminat, design culoare: stejar lefkas, mânere metalice. Componentele sistemului modular 
se comandă separat. Vitrinele W1D, W2D, WSS și comodă K2S sunt livrate cu rafturi din lemn. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 6 cm. NEVADA

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

VITRINĂ DE STICLĂ 75462
98,7x39,1x200,1 cm

1.509,-

MASĂ TV 75391
117,1x39,1x56,9 cm

557,-

VITRINĂ DE STICLĂ 75461
50,2x39,1x200,1 cm

884,-

COMODA 75381
147x39,1x81 cm

739,-

COMODA 75456
98,7x39,1x100,9 cm

769,-

COMODA 75387
98,1x39,1x81 cm

576,-

COMODA 75454
195,7x39,1x81,7 cm

949,-

VITRINĂ 75382
50,1x39,1x170,6 cm

594,-

MĂSUȚĂ CAFEA 75384
98,6x60,1x42,6 cm

429,-

RAFT CU SERTAR 75385
55,1x18,4x170,6 cm

488,-
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1.839,-

TIP 14 EXTENSIE PENTRU 
DULAP 3D

162x55x48 cm

599,-

TIP 16 RAFT SUSPENDAT 90
93x22x31 cm

149,-

TIP 18 MASA DE CAFEA 70
66,5x38x50 cm

269,-

TIP 15 CUTIE SUSPENDATĂ 
2D

140x25x30 cm

315,-

TIP 17 RAFT SUSPENDAT 140
139x22x31 cm

176,-

TIP 19 MASĂ DE CAFEA 110
110x61x50 cm

349,-

TIP 8 COMODĂ BAR 
2W3S1B

140x39x118 cm

1.159,-

TIP 22 MASĂ PC 1D3S
155x67x76 cm

1.057,-

TIP 11 COMODA 4S
93x39x96 cm

849,-

TIP 12 MASĂ PLIANTĂ
161-210x91x77 cm

858,-

TIP 13 MASĂ RTV 2D1S
140x55x51 cm

699,-

TIP 21 NOPTIERĂ 1S
63x39x29 cm

319,-

TIP 1 DULAP SUSPENDAT CU 
3 RAFTURI ȘI SERTARE 3D3S

161x55x192 cm

1.765,-

TIP 3 DULAP 
SUSPENDAT CU 1 

RAFT 2D1S
93x55x192 cm

1.129,-

TIP 5 VITRINĂ 
1W1S

63x39x192 cm

858,-

TIP 6 RAFT 1S 
/ 60

63x39x192 cm

749,-

TIP 7 RAFT 1S 
/ 90

93x39x192 cm

909,-

TIP 9 COMODA 2D4S
140x39x96 cm

959,-

TIP 20 PAT 160X200
181x205x71 cm

719,-

TIP 10 COMODA 4D
93x39x96 cm

579,-

perete living, material: DTD laminat, design: stejar riviera + grafit. 
Dimensiuni (LxAxH): 310x53x196 cm. Opțiunea de a achiziționa 
iluminat cu LED la un preț de 67 ,-. 

MALEK
2.549,- 

perete living cu iluminare LED (fundal alb), DTD laminat, design: castan. 
Dimensiuni (LxAxH): 304x48x194 cm. 

TOGO NEW
2.999,- 

stejar sonoma

sistem modular potrivit pentru sufragerie, dormitor și camera de lucru, material: DTD laminat. Marginile componentelor individuale sunt finisate cu o bară zimțată. Versiune 
culoare: stejar sonoma. Patul dublu 160 este livrat fără saltea și cadru cu lamele. Componentele 01,12,14,20,22 sunt realizate la comandă cu un termen de livrare de 6-8 
săptămâni. Salteaua și somiera cu dimensiunea de 160x200 cm pot fi achiziționate din oferta de la paginile 196 și 197. 

GRAND

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

fără oglindă cu oglindă
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 RAFT 92 
 50 x 35 x 200  cm

665,-

 TIP 5 MASĂ RTV 
 120 x 52 x 50  cm

599,-

 PAT 180X200 CM 
 190 x 211 x 84  cm

1.257,-

 TIP 4 DULAP SUSPENDAT 
2D 

 90 x 52 x 202  cm

999,-

 TIP 3 DULAP CU RAFTURI 1D 
 60 x 52 x 202  cm

839,-

 TIP 7 COMODA 100 
 100 x 42 x 92  cm

699,-

 NOPTIERĂ 02 
 46 x 41 x 34  cm

525,-

 DULAP SUSPENDAT 10 
 40 x 30 x 108  cm

467,-

 TIP 6 COMODA DE 160 
 160 x 42 x 92  cm

939,-

 COMODA 26 
 130 x 38 x 91  cm

916,-

 BIROU PC 25 
 145 x 60 x 76,3  cm

1.075,-

 RAFT 01 
 119 x 20 x 22  cm

167,-

 COMODA 35 
 153 x 41 x 100  cm

1.344,-

 sistem modular potrivit pentru mobilarea sufrageriei sau a camerei de zi, material: DTD laminat rezistent la zgârieturi, temperatură și umiditate ridicate, muchii din ABS, mânere 
metalice, design culoare: stejar Northland / stejar sonoma trufă. Iluminare LED opțională (alb). Componentele sistemului modular se comandă separat. Înălțimea spațiului inferior de 
la podea este de 3,5 cm.    

NERITA

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 TIP 1 VITRINĂ 1D 
 60 x 42 x 202  cm

839,-

 Iluminare LED cu 3 puncte la 
prețul de 119 ,-

2.143,-

 DULAP SUSPENDAT CU 
RAFTURI 93 

 140 x 58 x 200  cm

 DULAP PENTRU UMERAȘ 
82 

 220 x 61 x 210  cm

2.283,-

 TIP 2 COMODĂ CU STICLĂ 
 100 x 42 x 130  cm

969,-

 Iluminare LED cu 1 punct la 
prețul de 88 ,-

 PAT 09 PAT - 90X200 CM 
 99 x 217,5 x 78,5  cm

1.049,-

 sistem modular universal adecvat pentru amenajarea camerelor de zi, dormitoarelor, sălilor pentru copii și de studiu, proiectare: stejar nisip / alb, material: DTD înfoliat. Peretele de 
living furnizat în set (LxAxH): 300x41x200,9 cm. Opțiunea de a cumpăra iluminat cu LED la un preț de 149 ,-. Patul se livrează fără grătar și saltea. Vă recomandăm să cumpărați o 
saltea și un grilaj într-un cadru fix cu dimensiuni de 90x200 cm și 180x200 cm din oferta de la paginile 196 și 197. Vă recomandăm să cumpărați rafturi pentru dulapul pentru umeraș 
82 în culoarea gri cu dimensiuni (LxAxH): 108x42x2.2 cm, în pachete de 3 buc, incluse la prețul de 314 ,-.    

VALERIA

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 2.478,-     4.065,-    
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 COMODA 14 
 50 x 29 x 82  cm

399,-

 COMODA 34 
 90 x 29 x 82  cm

499,-

 COMODA 35 
 110 x 29 x 82  cm

669,-

 EXTENSIA 83N 
 123 x 53 x 43  cm

499,-

 BIROU PC 21 
 110 x 52 x 73  cm

499,-

 RAFT 10 
 110 x 23 x 10  cm

129,-

 RAFT 70 
 50 x 29 x 181  cm

449,-

 RAFT 71 
 50 x 29 x 181  cm

499,-

 COMODA 33 
 60 x 29 x 82  cm

339,-

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 material: DTD laminat, culoare: stejar sonoma sau alb, potrivit pentru combinarea cu mobilierul modular NOKO SINGA din oferta 
noastră.    NOKO-SINGA

 MASĂ RTV 12 
 110 x 41 x 40  cm

449,-

 EXTENSIA 82N 
 82 x 53 x 43  cm

339,-

 CABINETUL 80 
 82 x 53 x 184  cm

769,-

 CABINETUL 81 
 82 x 53 x 184  cm

939,-

 CABINETUL 82 
 123 x 53 x 184  cm

1.336,-

 CABINETUL 84 
 123 x 53 x 184  cm

1.298,-

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE
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DULAP RAFT V
63,7x40,7x200 

cm

909,-

CUIER CU RAFTURI F
104,5x58,7x200 cm

1.409,-

POLIȚĂ D
115x21,6x16 cm

136,-

COMODA E
150x40,7x89,9 cm

1.209,-

MASĂ RTV B
163,8x45,7x53,9 cm

857,-

MĂSUȚĂ DE CAFEA T
110x70x40,5 cm

495,-

RAFT DESCHIS 
R

63,7x40,7x200 
cm

967,-

VITRINĂ C
93,7x40,7x140 cm

1.118,-

MASĂ PLIANTĂ S
135-184x86x76,7 cm

869,-

sistem modular în stil provensal potrivit pentru amenajarea camerelor de zi și a sufrageriilor, material: DTD laminat, canturi ABS. Versiune culoare: alb alb / stejar craft gold. Opțiunea 
de a cumpăra iluminat cu LED pentru vitrine de sticlă A și K la un preț de 67,- / 1 bucată. Toate componentele se comandă separat. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 
7,2 cm. 

LANZETTE

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

VITRINĂ A
63,7x40,7x200 

cm

1.169,-

Iluminare LED 
pentru o taxă 

suplimentară 67,-

VITRINĂ K
93,7x40,7x140 cm

1.389,-

Iluminare LED 
pentru o taxă 

suplimentară 67,-

stejar sonoma

grialb

1.999,-

NEW

FANY

pat combinat multifuncțional, material: DTD laminat, design: stejar sonoma, gri sau alb. Dimensiuni (LxAxH): 
216x116x110 cm. Setul include: masă extensibilă pentru computer, scări, dulap cu raft și grilaj. Posibilitatea de a 
cumpăra o saltea cu dimensiunea de 90x200. 

Preț 
redus
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BEVERLY set modular potrivit pentru amenajarea camerelor pentru copii și studenți, material: DTD laminat, canturi ABS, design: pin andersen / grafit gri, 
benzi decorative MDF în grafit gri servesc și ca mânere. Pat furnizat cu spațiu de depozitare, dimensiunea patului: 90x200 cm. Posibilitatea de 
a cumpăra o saltea și un grătar într-un cadru fix cu dimensiunea de 90x200 cm, din oferta noastră de la paginile 196 și 197. Componentele sunt 
vândute individual.

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

BIROU PC
138x60x75 cm

689,-

RAFT
138x25,5x39,2 cm

399,-

1.329,-

DULAP 2D CU SERTARE
80x54x194 cm

969,-

DULAP CU RAFT CU 
SERTARE

55x41x194 cm

849,-

RAFT DE CĂRȚI
55x41x194 cm

799,-

COMODA 80
80x41x101 cm

DULAP COLȚAR SUSPENDAT 
CU RAFTURI

93x93x194 cm

1.679,-

DULAP 2D2S CU ETAJERĂ ȘI 
SERTARE

86x59x210,5 cm

1.469,-

DIAZ sistem modular potrivit pentru mobilarea camerelor pentru copii sau studenți, material: DTD laminat, design color: stejar madura / wellington, 
patul este furnizat cu un grătar cu lamele, fără saltea. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea de 90x200 din oferta noastră de la 
pagina 196 și 197 Componentele sistemului modular se comandă individual.

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

RAFT 2D1S
56x36x210,5 cm

1.009,-

RAFT DESCHIS 1D1S
56x36x210,5 cm

849,-

PAT 2S / 90 CU GRĂTAR ȘI SPAȚIU DE 
DEPOZITARE

207x95x71,5 cm

1.289,-

CONTAINER 3S
46x36,5x57,5 cm

449,-

BIROU PC
104x60x75,5 cm

459,-

RAFT 100
100x21,5x20 cm

189,-

DULAP COMBINAT DE 
COLȚ 2D

100,5x100,5x210,5 cm

1.494,-

1.259,-

PAT CU SPAȚIU DE DEPOZITARE
94x205x59 cm

dimensiunea patului 90x200 cm
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1.179,-

DULAP CU 2 UȘI TIP 02
90x55x190 cm

dulap suspendat cu rafturi

2.239,-

DULAP CU 3 UȘI TIP 01
135x55x190 cm

dulap suspendat cu rafturi

359,-

RAFT TIP 08
59x25x175 cm

977,-

PAT TIP 04 PAT 90 X 200 CM
204x96x64 cm

(fără lamele și saltea)

NOPTIERĂ TIP 05
45x40x38 cm

259,-

DULAP SUSPENDAT TIP 07
204x25x39 cm

479,-

BIROU PC TIP 06
104x50x76 cm

589,-

EMIO set modular potrivit pentru amenajarea camerelor pentru copii și studenți, material: DTD laminat, design color: stejar sonoma / alb. Componentele 
din ansamblul modular se comandă individual. Vă recomandăm să cumpărați un grătar și o saltea de 90x200 pentru pat, din oferta noastră 
de la 196 și 197.

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

stejar sonoma / alb

MASĂ CAFEA
120x59x55 cm

249,-

MASĂ RTV 2D1S
123x38x42 cm

385,-

COMODA 1D1S
83x34x42 cm

259,-

1D CUTIE SUSPENDATĂ
120x23x55 cm

239,-

RAFT SUSPENDAT 120
120x23x45,5 cm

169,-

607,-

COMODA 3D2S
123x34x85 cm

579,-

VITRINĂ 2D1W1S / 80
83x34x144 cm

396,-

RAFT DESCHIS 1S
50x34x195 cm

386,-

COMODA 2D1S
83x34x85 cm

358,-

BIROU PC 1S CU SERTAR
120x54x77 cm

749,-

DULAP SUSPENDAT 4D CU 
RAFTURI

83x55x195 cm

489,-

RAFT 2D1S VITRINĂ 1D1W1S

50x34x195 cm

499,-

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cmTEYO

sistem modular potrivit pentru mobilarea camerelor 
pentru copii sau studenți, material: DTD laminat, design 
color: stejar sonoma sau stejar sonoma / alb, patul 
este furnizat cu spațiu de depozitare fără grătar și fără 
saltea. Opțiunea de a cumpăra o saltea și un grătar cu 
dimensiunea de 90x200 din meniul de pe pagina 196 și 
197. Componentele se comandă individual.

PAT 1S / 90 CU SPAȚIU DE DEPOZITARE
95,5x203x60 cm

719,-

Preț 
redus
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 COMODA 1D-3S TIP 35 
 56 x 40,2 x 116,3  cm

729,-

 COMODA 2D-6S TIP 42 
 118,7 x 40,2 x 76,5  cm

1.029,-

 DULAP 1D3S TIP 10 
 56 x 40,2 x 190,5  cm

1.029,-

 PAT 90X200 CU SPAȚIU DE 
DEPOZITARE TIP 90 
 206,1 x 95,8 x 80,5  cm

1.279,-

 COMODA 1S TIP 44 
 84 x 40 x 76,5  cm

575,-

 COMODA 3D-1S TIP 31 
 84 x 40,2 x 130,7  cm

917,-

 RAFT 118 TIP 61 
 118 x 25 x 21,6  cm

189,-

 COMODA 1D-5S TIP 41 
 118,7 x 40,2 x 76,5  cm

995,-

 COMODA 5S TIP 43 
 84 x 40,2 x 76,5  cm

817,-

 RAFT 3S TIP 11 
 56 x 40,2 x 190,5  cm

899,-

 RAFT 84 TIP 62 
 84 x 25 x 21,6  cm

149,-

 RAFT 3D TIP 60 
 118,7 x 25,2 x 83,2  cm

508,-

 COMODA 4D-2S TIP 33 
 84 x 40,2 x 116,3  cm

899,-

 SPAȚIU DE DEPOZITARE TIP 
96 SUB PAT TIP 92 ȘI 93 

 66,1 x 199,9 x 23  cm

479,-

 BIROU PC 3S TIP 80 
 118,7 x 60 x 76,5  cm

1.045,-

 COMODA 3S TIP 32 
 84 x 40,2 x 130,7  cm

864,-

 NOPTIERĂ 1S TIP 95 
 49,1 x 40,2 x 37,6  cm

287,-

 DULAP DE COLȚ 2D TIP 21 
 96 x 96 x 190,5  cm

1.899,-

 DULAP 2D-2S TIP 20 
 84 x 58,2 x 190,5  cm

1.698,-

 CABINET 3D TIP 22 
 220,1 x 60 x 207,5  cm

2.695,-

 preț pe set (dulap 3D + pat 160x200 + 2 noptiere)   4.698,- 

1.429,-

 PAT TIP 92 

 166,4 x 218 x 91,5  cm

 160x200 cm 

 PAT TIP 93 

 186,4 x 218 x 91,5  cm

1.499,-

 180x200 cm 

 4.698,-    

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

ANGEL  set modular potrivit pentru mobilarea camerelor pentru copii și studenți, material: DTD laminat, design color: ambarcațiuni albe, paturile 200x90 cm, 200x160 și 200x180 sunt furnizate fără 
saltea și cadru cu lamele. Patul 90x200 este livrat cu un sertar sub pat, care servește ca spațiu de depozitare sau poate fi folosit ca pat suplimentar pentru oaspeți la introducerea saltelei. Patul 
160x200 și 180x200 este livrat fără spațiu de depozitare. Opțiunea de a cumpăra o saltea și un cadru cu lamele din oferta noastră de la pagina 196 și 197. Componentele sunt vândute individual. 
Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 2,5 cm.   
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NOPTIERĂ 02
50x41x37 cm

399,-

PAT 09
95x210x77 cm

739,-

RAFT 01
140x25x26 cm

213,-

SPAȚIU DE DEPOZITARE 
SUB PAT

144x43x21 cm

328,-

1.087,-

RAFT R82
90x41x197 cm

1.084,-

DULAP DE UMERAȘ S82
91x58x201 cm

1.109,-

COMODA 43
135x41x120 cm

559,-

VITRINĂ 81
52x41x197 cm

915,-

COMODA 40
90x41x120 cm

569,-

BIROU PC 21
110x60x75 cm

DULAP COMBINAT PE 
COLȚ 89

97x97x197 cm

1.709,-

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

LOBETE

set modular modern potrivit pentru amenajarea camerelor pentru copii și studenți, material: DTD înfoliat, design: gri / alb 
/ violet, patul este furnizat fără grătar și fără saltea. Posibilitatea de a cumpăra o saltea și un grătar într-un cadru fix cu 
o dimensiune de 90x200 cm din oferta noastră 196 și 197. Componentele sunt vândute individual și toate sunt disponibile 
imediat. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 5 cm.

COMODA 34
80x41x95 cm

845,-
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 set potrivit pentru camere pentru copii și studenți, material: DTD laminat, 
culoare antracit / alb / galben. Dimensiuni (LxAxH): raft 80x33x173 cm, masă 
PC 100x50x75,5 cm, raft 100x22x50 cm, dulap 70x50x190 cm. Posibilitatea de 
a cumpăra o comodă în dimensiuni (LxAxH): 120x40,5x84 cm la prețul de 699,-    

 1.999,- 

 MASIMO 

 699,- 
 COMODĂ 

479,-

 TIP 10 CUTIE PANTOFI 3K 
 80 x 27 x 121  cm

495,-

 TIP 12 COMODA 1D4S 
 80 x 33 x 85  cm

359,-

 TIP 14 COMODA 2D1S 
 80 x 33 x 85  cm

329,-

 TIP 11   CUTIE PANTOFI 2K 
 80 x 27 x 85  cm

297,-

 TIP 13 COMODA 2D 
 80 x 33 x 85  cm

389,-

 TIP 09 MASA PC 1D1S 
 120 x 55 x 77  cm

469,-

 TIP 03 VITRINĂ 1D1W1S 
 40 x 33 x 183  cm

369,-

 TIP 06 RAFT DESCHIS 
DESCHIS 80 

 80 x 33 x 183  cm

577,-

 TIP 02 VITRINĂ 2D1W1S 
/ 80 

 80 x 33 x 145  cm

616,-

 TIP 08 COMODA 2D5S 
 120 x 33 x 85  cm

558,-

 TIP 07 COMODA 3D2S 
 120 x 33 x 85  cm

376,-

 TIP 04 RAFT 1D1S CU 
SERTAR 

 40 x 33 x 183  cm

 TIP 05 RAFT 2D1S 
 40 x 33 x 183  cm

429,-

 TIP 16 RAFT 
DESCHIS JOS 80 

 80 x 33 x 85  cm

189,-

 TIP 17 CUIER 
PERETE 

 80 x 23 x 100  cm

199,-

 MASA DE CAFEA TIP 18 115 
 115 x 55 x 48  cm

229,-

 TIP 15 MASĂ RTV 2D 
 120 x 42 x 46  cm

339,-

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

TOPTY  sistem modular potrivit pentru birouri, locuri de muncă sau spații de locuit și holuri, DTD laminat, culoare: alb + stejar 
sonoma. Componentele din sistemul modular se comandă individual.   

739,-

 TIP 01 DULAP CU DOUĂ UȘI 
2D1S CU SERTAR 

 80 x 57 x 183  cm

 COMPOZIŢIE 

COMODĂ 

 COMPOZIŢIE 
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 set potrivit pentru amenajarea camerelor pentru copii și studenți, material: DTD înfoliat, culoare: alb / taupe gri-maro. Patul se livrează fără grătar și fără saltea. Pentru pat, vă recomandăm să cumpărați un grătar metalic 7861 într-
un cadru fix și o saltea cu dimensiunea de 90x200 din oferta noastră de la paginile 196 și 197. Dimensiuni (LxAxH): extensie deasupra patului: 304x53,5x203 cm, pat: 90x200 : 94x203,4x42,3 cm, spațiu de depozitare: 189,4x93x21,9 
cm. Există posibilitatea de a cumpăra spațiu suplimentar de depozitare pentru pat, care poate servi drept spațiu de depozitare sau, la introducerea unei saltele, poate servi drept pat suplimentar pentru oaspeți. Dimensiuni interne 
ale spațiului de depozitare (LxAxH): 195x90x13cm.    

TIDY

 extensie deasupra patului 304x53,5x203 cm  

 pat 90x200 94x203,4x42,3 cm  

 CONTAINER 3S 
 40 x 40 x 58,5  cm

368,-

 COMODA 3S 
 80 x 40 x 81  cm

549,-

 MASĂ PC 110 
 108 x 55 x 74  cm

329,-

 PAT 90 
 95 x 205,5 x 81  cm

919,-

 DULAP SUSPENDAT 110 
 108 x 23,5 x 33,5  cm

179,-

 DULAP CU CUIER CU RAFT 2D 
 90 x 57,5 x 217,5  cm

1.015,-

 RAFT 110 
 108 x 25 x 10  cm

128,-

 RAFT 80 
 80 x 25 x 10  cm

109,-ORESTES
 set modular potrivit pentru amenajarea camerelor pentru copii și studenți, material: DTD laminat, canturi 
ABS, design: stejar san remo. Patul este dotat cu spațiu de depozitare cu un grătar cu lamele, fără saltea. 
Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea de 90x200 din oferta noastră de la pagina 196 și 197 
Componentele sistemului modular se comandă individual. Posibilitatea de a se combina cu setul Orestes.   

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

2.288,-
 spațiu de depozitare 189,4x93x21,9 cm  
489,-

509,-

 cort, design: gri / alb / model, (LxAxH): 
120x120x150 cm    

ETENT
299,-

 taburet cu spațiu de depozitare, 
material: țesătură, design: gri / alb, 
(LxAxH): 37,5x37,5x38 cm. 

3.219,-  preț redus pentru set (extensie + pat + spațiu de depozitare) 

 GAZMEND 
 99,-    



127MOBILIER CAMERA COPILULUI

729,-

 COMODA DE TIP 3 2S2D 
 80 x 40 x 104  cm

427,-

 TIP 36 PAT 90/200 FĂRĂ SALTEA 
ȘI CADRU CU LAMELE 

 94 x 205 x 70 cm

885,-

 DULAP COMBINAT TIP 5 
80 3S1D 

 80 x 40 x 160  cm

978,-

 TIP 6 DULAP SUSPENDAT 2D CU 
RAFTURI 

 80 x 50 x 193  cm

649,-

 COMODA TIP 2 SERTARE 4S 
 80 x 40 x 93  cm

 TIP 8 MASĂ PC 
 110 x 50 x 76  cm

599,-

 RAFT SUSPENDAT TIP 9 
 110 x 23 x 50  cm

276,-

 NOPTIERĂ TIP 22 
 55 x 44 x 51  cm

276,-SVEND  sistem modular potrivit pentru amenajarea camerelor pentru copii sau studenți, din care puteți asambla 
setul în funcție de ideile dvs., material: DTD laminat, canturi ABS, design culoare: alb + mânere în 
culorile roșu, verde, portocaliu (în funcție de alegerea dvs. ). Prețul mânerului 19 ,- / buc. Patul se livrează 
fără grătar și fără saltea. Opțiunea de a cumpăra o saltea și un grătar din oferta noastră 196 și 197. 
Componentele sistemului modular se comandă individual.   

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

FIERA

 COMODA 4S1D 
 90 x 40 x 132 cm

749,-

 PAT 90X200 CM 
 95 x 205 x 93 cm

449,-

 DULAP 2D 
 105 x 55 x 202 cm

1.249,-

 GARDEROBĂ 3D 
 153 x 55 x 202 cm

1.799,-

 COMODA 3S 
 80 x 45 x 95 cm

599,-

 BIROU PC 
 110 x 55 x 73 cm

669,-

 RAFT SUSPENDAT 110 
 110 x 23 x 50 cm

279,-

 NOPTIERĂ 
 55 x 45 x 45 cm

279,-

 set modular potrivit pentru amenajarea camerelor pentru copii și studenți, material: 
DTD laminat, canturi ABS, design: alb. Dimensiunea patului: 90x200 cm. Opțiunea 
de a achiziționa o saltea și o somieră cu dimensiunea de 90x200 cm din oferta de la 
paginile 196 și 197. Înălțimea spațiului inferior de la podea este de 15 cm.    

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

NEW
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 alb + gri  natural + gri  natural + alb 

 Raft pentru perete pentru copii, design culoare: natural + alb, natural + gri, material: lemn 
masiv. Dimensiuni (LxAxH): 33x10x56 cm. Capacitate de încărcare 3 kg.    

JOLI
69,-

 natural + gri 

 raft, culoare: alb + gri, natural + gri, material: MDF. Dimensiuni (LxAxH): 76x27x108 cm. 
Capacitate de încărcare 5 kg / raft.    

BARNIE
309,-

 scări pentru copii cu spațiu de depozitare, 
material: MDF, culoare: alb. Dimensiuni 
(LxAxH): 33x34x36 cm.   

HURLEY
149,-

 dulap modular pentru copii, 6x cutii de 
depozitare pentru lenjerie, material: 
plastic + metal, culoare albastru + motive 
colorate pentru copii. Dimensiuni (LxAxH): 
75x37x111 cm.    

EDRIN
149,-

 dulap modular pentru copii, cu spațiu 
suspendat și cutii de depozitare, design 
culoare: gri + modele de culoare. 
Dimensiuni (LxAxH): 111x47x147 cm.    

HAKON
309,-

 dulap modular practic, cu spațiu suspendat 
și cutii de depozitare, design culoare: alb. 
Dimensiuni (LxAxH): 148x46x202 cm.    

ZAFOD
539,-

 dulap modular pentru copii, cu spațiu 
suspendat și cutii de depozitare, design 
de culoare: gri + modele de culoare. 
Dimensiuni (LxAxH): 75x37x111 cm.    

BIARO
149,-

 dulap modular pentru copii cu cutii de 
depozitare, design culoare: gri + modele 
de culoare. Dimensiuni (LxAxH): 74x37x148 
cm.    

ATREY
208,-

 dulap modular practic, cu spațiu suspendat 
și cutii de depozitare, design culoare: alb. 
Dimensiuni (LxAxH): 111x46x185cm.    

ZALVO
366,-

 dulap modular pentru copii cu tijă 
suspendată, 5x cutii de depozitare pentru 
lenjerie, material: plastic + metal, culoare 
albastru + motive colorate pentru copii. 
Dimensiuni (LxAxH): 75x37x147 cm.    

FRIN
179,-

 dulap modular pentru copii, cu spațiu 
suspendat și cutii de depozitare, design 
de culoare: roz + modele de culoare. 
Dimensiuni (LxAxH): 111x47x147 cm.    

NURMI
319,-

 dulap modular elegant pentru copii, cu 
spațiu suspendat și cutii de depozitare, 
culoare albă + motive maro pentru copii. 
Dimensiuni (LxAxH): 107x47x142cm.    

KITARO
295,-

 dulap modular pentru copii, 6x cutii de 
depozitare pentru lenjerie cu motive 
colorate pentru copii, material: plastic 
+ metal, culoare albă + motive colorate 
pentru copii. Dimensiuni (LxAxH): 
75x37x111 cm.    

DINOS
149,-

 dulap modular practic, cu spațiu suspendat 
și cutii de depozitare, design culoare: alb. 
Dimensiuni (LxAxH): 75x46x111cm.    

ZERUS
139,-

 dulap modular elegant pentru copii, cu 
spațiu suspendat și 5 cutii de depozitare, 
culoare albă + motive pentru copii maro. 
Dimensiuni (LxAxH): 75x37x147cm.    

KIRBY
189,-

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

 dulap modular pentru copii, cu spațiu 
suspendat și cutii de depozitare, design 
de culoare: roz + modele de culoare. 
Dimensiuni (LxAxH): 75x47x129 cm.    

NORME
199,-

NEW

 dulap modular pentru copii, două părți cu 
tijă suspendată, 6x dulapuri de depozitare 
pentru lenjerie, material: plastic + metal, 
culoare gri închis + motive colorate pentru 
copii. Dimensiuni (LxAxH): 107x47x142 cm.    

AVERON
289,-

 dulap modular pentru copii, dulap cu tijă 
suspendată + 4x cutii de depozitare pentru 
lenjerie, material: plastic + metal, culoare 
verde + motive pentru copii colorate. 
Dimensiuni (LxAxH): 75x37x111 cm.    

TEKIN
149,-
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 set copii 1 + 4 - masă și 4 scaune, material: plastic, design: amestec de culori. Dimensiuni 
(LxAxH) masă: 51x51x46 cm, scaun: 30,5x27x44 cm, înălțime x adâncime șezut: 24x27 cm.    

ZILBO
326,-

 set copii 1 + 2 - masă și 2 scaune, blat de masă cu motiv pentru copii, material: plastic, design: roz + picioare coral sau albastru + verde + 
picioare albe. Dimensiuni (LxAxH) masă: 51,5x51,5x44 cm, scaun: 30x28x46 cm, înălțime x adâncime șezut: 23x28 cm.    

BALTO
185,-

 organizator de jucării cu trei rafturi, cu 
coșuri din țesătură multicoloră, model 
pentru copii pe laterale, material: 
MDF înfoliat + bare metalice + coșuri 
din țesătură. Dimensiuni (LxAxH): 
62,3x26,5x74 cm.    

DARLING TIP 1
209,-

 organizator de jucării cu patru rafturi, 
cu cutii multicolore, material: MDF 
laminat, bare metalice + cutii din plastic. 
Dimensiuni (LxAxH): 86x26,5x78cm.    

KIDO TIP 1
299,-

NEW

 organizator multifuncțional, material: 
MDF laminat + bare metalice + cutii din 
plastic, design culoare: natural + amestec 
de culori. Dimensiuni (LxAxH): 63,5x38x76 
cm.   În stoc începând cu 15.12.2021 

MAISIE
449,-

 organizator de jucării cu trei rafturi, cu 
coșuri din țesătură multicoloră, material: 
DTD laminat + tije metalice + coșuri 
din țesătură. Dimensiuni (LxAxH): 
82,5x29,3x60 cm.    

NORDEN
209,-

 organizator de jucării cu trei rafturi, cu 
cutii multicolore, material: DTD laminat, 
tije metalice + cutii din plastic. Dimensiuni 
(LxAxH): 65x26,5x60cm.    

KIDO TIP 3
189,-

NEW

 organizator multifuncțional cu coșuri din 
țesătură multicoloră, material: DTD + 
bare metalice + coșuri din țesătură, design 
culoare: alb / model + amestec de culori. 
Dimensiuni (LxAxH): 62x26,5x74 cm.   În 
stoc începând cu 20.09.2021 

NOMITO TIP 1
219,-

 organizator de jucării cu trei rafturi, cu 
coșuri din material textil multicolor, 
model pentru copii pe lateral, material: 
DTD înfoliat + tije metalice + coșuri 
din material. Dimensiuni (LxAxH): 
82,5x29,5x60 cm.    

DARLING TIP 2
249,-

 organizator de jucărie cu trei rafturi, cu 
cutii colorate, material: DTD laminat, cutii 
din plastic cu tije metalice. Dimensiuni 
(LxAxH): 65x26,5x60cm.    

KIDO TIP 2
189,-

NEW

 organizator de jucării cu trei rafturi, cu cutii 
multicolore, material: DTD + bare metalice 
+ cutii din plastic, design culoare: alb / 
model + amestec de culori. Dimensiuni 
(LxAxH): 65x26,5x60 cm.   În stoc începând 
cu 20.09.2021 

DARLING TIP 3
209,-

 bibliotecă pentru copii cu scaune, cu 
șase rafturi, material: MDF laminat + 
scaune din țesătură. Dimensiuni: (LxAxH): 
112x27x61 cm. Design: alb.    

FERIA
409,-

NEW

 organizator de jucării cu trei rafturi, cu cutii 
multicolore, material: MDF laminat + bare 
metalice + cutii din plastic, design culoare: 
alb + amestec de culori. Dimensiuni 
(LxAxH): 86x26,5x78 cm.   În stoc începând 
cu 15.12.2021 

MADY
339,-

NEW

 organizator cu trei rafturi pentru jucării cu 
coșuri din țesătură multicoloră, material: 
DTD + bare metalice + coșuri din țesătură, 
design culoare: alb / model + amestec de 
culori. Dimensiuni (LxAxH): 82x26,5x74 cm.  
 În stoc începând cu 20.09.2021 

NOMITO TIP 2
249,-

NEW

 organizator de jucării cu trei rafturi, cu cutii 
multicolore, material: MDF laminat + bare 
metalice + cutii din plastic, design culoare: 
alb + amestec de culori. Dimensiuni 
(LxAxH): 86x26,5x78 cm.   În stoc începând 
cu 15.12.2021 

MAISAN
339,-

NEW

 organizator de jucării cu trei rafturi, cu 
cutii colorate, material: DTD laminat + 
bare metalice + cutii din plastic, design 
culoare: gri + albastru. Dimensiuni 
(LxAxH): 65x26,5x60 cm.   În stoc începând 
cu 15.12.2021 

MAHEK
219,-

 cutie de depozitare multifuncțională, 
material: MDF, design culoare: alb. 
Dimensiuni (LxAxH): 80x40x44,5cm.   În 
stoc începând cu 20.09.2021 

KORDELIA
379,-

NEW
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 alb  stejar sonoma 

 stejar artizan  stejar artizan 

 raft multifuncțional modern cu utilizare versatilă, 
material: DTD laminat, design: stejar sonoma, negru
sau alb. Dimensiunile raftului depozitate vertical 
(LxAxH): 68,5x25x161,3 cm. Dimensiunile raftului 
depozitate orizontal (LxAxH): 156,3 x25x73,4 cm. 
Raftul este potrivit pentru a fi amplasat în spațiu 
deschis.    

ADEN
499,-

 stejar sonoma  negru 

 alb  stejar sonoma  negru  alb 

 sistem modern de rafturi multifuncționale cu 
utilizare versatilă, material: DTD laminat, design: 
stejar sonoma, meșter stejar sau alb. Dimensiunile 
sunt date în ordine (LxAxH). Raftul este potrivit 
pentru a fi amplasat în spațiu deschis.    

KLOE

 stejar artizan 

 raft multifuncțional, negru, alb, stejar sau cireș 
american + crom, corp cu grosimea de 36 mm, 
(LxAxH): 110x29x191 cm. Raftul este potrivit pentru 
a fi amplasat în spațiu deschis.    

ALIS
829,-

NEW NEW NEW

 alb  cireș american  negru  Stejar 

 poziția orizontală a raftului 

 poziția verticală a raftului 

959,-
 KLOE 

719,-
 KLOE 2 

479,-
 KLOE 3 

NEW

 raft de bucătărie multifuncțional, material: 
metal + MDF, culoare: alb + natural. 
Dimensiuni (LxAxH): 57x38x38cm.   În stoc 
începând cu 20.09.2021. 

AVENO
99,-

NEW

 raft multifuncțional cu patru polițe, 
material: metal + MDF, design culoare: 
alb + natural. Dimensiuni (LxAxH): 
60x35x99cm.   În stoc începând cu 
20.09.2021. 

SALVE
219,-

NEW

 raft jos cu trei polițe, material: DTD 
înfoliat dimensiuni: 30x28x89cm, design: 
stejar natural sau alb. ATENȚIE: Produsul 
nu vine cu o cutie de depozitare.    

SVION
169,-

 alb 

NEW

 raft jos cu patru polițe, material: DTD 
înfoliat. Dimensiuni (LxAxH): 60x28x60 
cm, design: stejar natural sau alb. ATENȚIE:
Produsul nu vine cu o cutie de depozitare.    

PRETO
169,-

 alb 

 raft multifuncțional într-un design modern, 
design culoare: alb și gri cu construcție din 
bambus, (LxAxH): 60x33x86 cm, material: 
MDF + construcție din bambus.    

HARUN
226,-

 73-125x33x188 cm  73-125x24x138 cm  73-125x24x83 cm 

 stejar natural  stejar natural 
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 rafturi multifuncționale, design: stejar 
sonoma sau alb, grosime 16 mm, material: 
DTD laminat. Dimensiuni (LxAxH): 
139x33x144 cm. Vă recomandăm să 
combinați raftul cu cutiile TOFI-LEXO.    

NORAH
489,-

 stejar sonoma 

 rafturi multifuncționale, design: stejar 
sonoma sau alb, grosime 16 mm, material: 
DTD laminat. Dimensiuni (LxAxH): 
139x33x144 cm. Vă recomandăm să 
combinați raftul cu cutiile TOFI-LEXO.    

SARAH
626,-

 stejar sonoma 

 negru  alb 

 raft multifuncțional, material: MDF + bambus lăcuit. Versiune 
culoare: alb + bambus. Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH).  
 Modelul TIP 1 și TIP 2 doar până la epuizarea stocurilor. 

GAPA

 TIP 1 

 tip 3 

 TIP 2 

 alb 
 alb 

 cutie de depozitare, material: piele ecologică neagră sau albă, 
(LxAxH): 32x30x32 cm, potrivită pentru combinarea cu noul sistem 
TOFI și rafturile SARAH și NORAH.  Revine în stoc în versiunea 
neagră de la 30.12.2021. 

TOFI-LEXO
93,-

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

 raftul modern este disponibil în 3 culori alb 
/ stejar sonoma, alb / alb sau alb / negru. 
Raftul poate fi introdus sau adaptat la colț, 
material: DTD laminat 22 mm. Dimensiuni 
(LxAxH): 74-130x29x187,5 cm.    

ASTA
819,-

 alb / stejar sonoma 

NEW NEW

 alb + negru  stejar 

 raft multifuncțional utilizabil în principal ca bibliotecă, material: DTD, versiuni culoare: alb 
+ negru, stejar, gri + alb sau brun-cenușiu. Dimensiuni (LxAxH): 59x21,6x150 cm.    

VEVEY

399,-

 brun-cenușiu  gri + alb 

 raft practic cu 5 etajere, material: DTD, design culoare: alb sau negru. Dimensiuni (LxAxH): 
54x38x186 cm.    

DEKATO
295,-

 raft multifuncțional modern cu ușă, design culoare: stejar 
sonoma / ușă albă sau alb / ușă ciment, material: DTD laminat.
Dimensiuni (LxAxH): 80x30x180 cm.    

ULIMI
599,-

 alb / ușă gri carbon 

 alb 
 stejar sonoma / 

ușă albă 

 negru 

 alb / alb  alb/negru 

 TIP 2  TIP 2  TIP 3  TIP 3  TIP 1 

 raft multifuncțional modern, material: DTD, design: pin + alb. 
Disponibil în trei dimensiuni (LxAxH).    

ERDEM NEW
 TIP 1 

 raft multifuncțional modern, material: DTD, design: alb. Disponibil 
în trei dimensiuni (LxAxH).    

BAKI NEW

ERDEM NEW TIP 1 - 60x24x108 cm 199,- BAKI NEW TIP 1 - 43x20x143,5 cm 189,-
ERDEM NEW TIP 2 - 60x24x145 cm 245,- BAKI NEW TIP 2 - 43x20x115 cm 179,-
ERDEM NEW TIP 3 - 60x24x180 cm 319,- BAKI NEW TIP 3 - 43x20x86,5 cm 139,-

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

Tip 1- 43x24x97,5 cm 156,- 169,-

Tip 2- 43x28x129 cm 219,- 238,-

Tip 3- 43x32x160,5 cm 299,-
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 alb 

 raft metalic cu 4 polițe, design: metal negru sau alb. Dimensiuni 
(LxAxH): 60x35x148 cm.   Pe negru revine în stoc din 15.10.2021. 

ALDEA
229,-

 alb 

 raft cu 4 polițe, material: DTD laminat + cadru metalic, stejar + 
negru sau stejar + alb. Dimensiuni (LxAxH): 60x35x149 cm.    

THEA
249,-

 negru  negru 

 raft modern multifuncțional, material: bambus lăcuit. Versiune culoare: bambus natural. Dimensiuni (LxAxH): 
53x26x71 cm (TIP 1), 53x26x100 cm (TIP 2), 53x26x128 cm (TIP 3).   În stoc începând cu 05.10.2021 

PEORIA

KOEN tip 1 226,-

PEORIA tip 1 109,-

KOEN tip 2 299,-
KOEN tip 3 339,-

PEORIA tip 3 249,-

KOEN

 TIP 1  TIP 3  TIP 2  TIP 4 

 raft multifuncțional modern, material: MDF + bambus lăcuit, design culoare: alb + natural. Dimensiuni tip 1
(LxAxH): 60x25x52,5 cm, tip 2 (LxAxH): 60x25x90,5 cm, tip 3 (LxAxH): 60x25x114 cm.    

 raft multifuncțional modern, material: MDF + bambus lăcuit, design culoare: alb + natural, 
tip 1 cu posibilitatea de utilizare ca masă laterală. Dimensiuni tip 1 (LxAxH): 53,5x31,5x32 
cm, tip 2 (LxAxH): 53,5x31,5x61 cm, tip 3 (LxAxH): 53,5x31,5x90 cm, TIP 2 - trei rafturi doar 
până la epuizarea stocurilor.    

PEORIA tip 2 169,- 187,-

9%

 raft multifuncțional modern, material: MDF + bambus lăcuit, design culoare: alb + natural. 
Dimensiuni tip 1 (LxAxH): 63x36x77,5 cm, tip 2 (LxAxH): 63x36x121 cm, tip 3 (LxAxH): 
63x36x149 cm, tip 4 (LxAxH): 63x36x149 cm.   Tip 4 numai până la epuizarea stocurilor. 

KOEN tip 4 249,- 278,-

10%

 alb + fag 

245,-
 raft cu trei polițe, design: metal negru sau 
alb + picioare din fag natural. Dimensiuni 
(LxAxH): 58x35x86 cm. În versiunea neagră 
numai până la epuizarea stocurilor.    

DINORA

219,- 259,-

 negru + fag 

15%

NEW

FIORE BALTIKA

 TIP 1  TIP 2  TIP 3 

 TIP 1 
 176,-    

 TIP 1 
 159,-    

 TIP 2 
 218,-    

 TIP 2 
 245,-    

 TIP 3 
 265,-    

 TIP 3 
 299,-    

 TIP 3  TIP 4 

 raft multifuncțional modern, material: MDF + bambus lăcuit, 
culoare: alb. Dimensiuni tip 1 (LxAxH): 63x36x77,5 cm, tip 2 
(LxAxH): 63x36x121 cm, tip 3 (LxAxH): 63x36x149 cm, tip 4
(LxAxH): 63x36x149 cm.    

REON
REON TIP 1 226,-
REON TIP 2 299,- REON TIP 3 339,-

REON TIP 4 269,-

 TIP 1  TIP 2 

 raft cu patru polițe, material: 
cadru din bambus + MDF, 
design culoare: natural + negru. 
Dimensiuni (LxAxH): 34x33x110 
cm.    

NAOKO
189,-
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 raft multifuncțional modern, corpul are o 
grosime de 34 mm, design: alb (LxAxH): 
90x30,5x162,6 cm. Raftul este potrivit 
pentru a fi amplasat în spațiu deschis. 
Model epuizat.    

ENZO
499,-

 alb 

 raft multifuncțional modern, corpul are o 
grosime de 34 mm, design: cireș american 
sau alb, (LxAxH): 89x29x179,8 cm. Raftul 
este potrivit pentru a fi amplasat în spațiu 
deschis.    

ODYN
658,-

 cireș american 

 raft multifuncțional, negru, alb sau cireș american + crom, 
corpul are o grosime de 36 mm, (LxAxH) 110x29x97 cm. 
Raftul este potrivit pentru a fi amplasat în spațiu deschis. 
Versiunea pe cireș american doar până la epuizarea stocurilor.    

BENITO
439,-

 negru  cireș american 

 alb 

IMPEROR tip 1 159,-
IMPEROR tip 2 199,-

IMPEROR tip 3 265,-

 raft modern cu 3 polițe multifuncțional, material: bambus lăcuit, design 
culoare: natural. Dimensiuni tip 1 (LxAxH): 35x25x72,6 cm, tip 2 (LxAxH): 
35x25x100,3 cm, tip 3 (LxAxH): 35x25x128 cm.    

IMPEROR
 TIP 3  TIP 2  TIP 1 

 TOFI 1 NEW 
 41 x 29 x 48  cm

149,-

 TOFI 2 NEW 
 76 x 29 x 83  cm

299,-

 TOFI 4 NEW 
 111 x 29 x 83  cm

399,-

 TOFI 5 NEW 
 111 x 29 x 118  cm

499,-

 TOFI 3 NEW 
 76 x 29 x 153  cm

499,-

 TOFI 6 NEW 
 146 x 29 x 153  cm

728,-

 TOFI BOX NEW 
 33 x 28,5 x 33  cm

93,-

 TOFI DVIERKA NEW 
 32,8 x 9 x 32,8  cm

29,-

 alb 

 cutie de depozitare, material: piele ecologică neagră sau albă, (LxAxH): 
32x30x32 cm, potrivită pentru combinarea cu noul sistem TOFI și 
rafturile SARAH și NORAH.   Revine în stoc în versiunea neagră de la 
30.12.2021. 

 sistem de rafturi multifuncționale, 
pe care îl puteți amenaja după 
imaginația dumneavoastră, se pot 
cumpăra cutii (box) sau uși, model: 
negru, alb, verde, galben sau roșu, 
corpul are o grosime de 35 de mm. 
Etajerele au o bordură din bandă și 
în spate, de aceea sunt potrivite și 
pentru living.    

TOFI-LEXO
93,-

TOFI NEW – SISTEM

 alb 

 negru 

 TOFI MASĂ RTV 
 150 x 39 x 51  cm

399,-
459,-

 alegerea a până la 4 modele de uși colorate, 
potrivite pentru toate tipurile de rafturi 
TOFI. 

Model disponibil doar până la 
epuizarea stocurilor. 

 corpul are o grosime de până la 35 mm 
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 raft cu design modern, material: metal + 
DTD înfoliat, design culoare: negru + salcâm. 
Dimensiuni (LxAxH): 120x30x180 cm. Poate fi 
combinat cu raftul KILIS TIP 4.   În stoc începând 
cu 05.10.2021. 

TIP KILIS 3
1.349,-

 raft cu design modern, material: metal + folie DTD, design culoare: negru + salcâm. 
Dimensiuni (LxAxH): 160x30x180 cm. Poate fi combinat cu raftul KILIS TIP 3.   În stoc 
începând cu 05.10.2021. 

KILIS TIP 4
1.479,-

 negru 

 negru 

 alb 

 Raft de design modern cu 5 polițe material: metal + DTD înfoliat, culoare: negru 
/ alb + salcâm. Dimensiuni (LxAxH): 120x30x180 cm. Poate fi combinat cu raftul 
KILIS TIP 1.   În stoc începând cu 05.10.2021. 

KILIS TIP 2
1.399,-

NEW

NEW

NEW

NEW

 alb 

 design modern 3 rafturi, material: metal + 
DTD înfoliat, culoare: negru / alb + salcâm. 
Dimensiuni (LxAxH): 120x30x120 cm. 
Poate fi combinat cu raftul KILIS TIP 2.   În 
stoc începând cu 05.10.2021. 

KILIS TIP 1
899,-

 raft de colț multifuncțional, design: 
alb, corp grosime 36 mm, dimensiune: 
39x39x186,4 cm. Raftul este potrivit 
pentru a fi amplasat în spațiu deschis.    

CLETO
548,-

 stejar sonoma 

 grafit 

 alb 
KORIND
486,-

NEW

 raft rotativ multifuncțional cu 4 sau 5 
polițe, utilizabil mai ales ca bibliotecă. 
Design de culoare: alb. Material: MDF. 
Dimensiuni (LxAxH): 50,5x50,5x127 cm 
(TIP1) sau 50,5x50,5x158 cm (TIP2).    

ERION
539,-

 tip1  tip2 

599,-
 raft de colț multifuncțional într-un design modern, 
material: DTD laminat, culoare: stejar sonoma, alb 
sau grafit. Dimensiuni (LxAxH): 38x38x186,2 cm.    

NEW

 raft multifuncțional, material: lemn masiv.
Design de culoare: alb. Dimensiuni (LxAxH): 
42,5x35x110,5 cm.    

ALASKA
239,-

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

 raft modern cu 5 polițe înguste, 
material: metal + DTD înfoliat, 
culoare: negru + salcâm. Dimensiuni 
(LxAxH): 30x34x160 cm.   În stoc 
începând cu 05.10.2021. 

 consolă cu raft de jos, material: metal 
+ DTD înfoliat, design culoare: negru + 
salcâm. Dimensiuni (LxAxH): 120x44x74 
cm.   În stoc începând cu 05.10.2021. 

HOLAR
489,-

MULIN
436,-

NEW NEWNEW
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o gamă largă de covoare, perne,
blănuri sau pături pot fi găsite la noi,
întrebați de catalog în magazin. 

Puteți găsi catalogul pentru vizualizare
în toate magazinele noastre sau la: 
https://www.tempo-kondela.ro/letaky/Katalog_Kobercov_RO_2021/

CATALOG 
DE COVOARE 

Toate modelele sunt disponibile numai până la epuizarea stocurilor.

Imagine DX TIP 4
sada 6 ks (ŠxHxV): 1ks: 61x2,55x20,5 cm, 5ks: 20,5x2,55x20,5 cm

109,-

Imagine DX TIP 2
set de 6 buc (LxAxH): 2buc: 20,5x2,55x40,5 cm, 4buc: 20,5x2,55x20,5 cm

99,-

Imagine DX TIP 10
sada 6 ks (LxAxH): 6ks: 25,5x2,8x25,5 cm

217,-

Imagine DX TIP 9 sada 5 ks (LxAxH): 1ks: 30x2,55x80 cm, 2ks: 
30x2,55x60 cm, 2ks: 30x2,55x40 cm

147,-

Imagine DX TIP 33 set de 7 buc (LxAxH): 1buc: 30,48x3,5x40,64 cm; 2buc: 
25,4x3,5x30,48 cm; 2buc: 20,32x3,5x30,48 cm; 2buc: 15,24x3,5x15,24 cm

179,- 157,-

Imagine DX TIP 32
sada 3 ks (LxAxH): 2ks: 20,32x2,4x40,64 cm; 1ks: 40,64x2,4x50,8 cm

159,-

139,-

Imagine DX TIP 23
sada 5 ks (ŠxHxV): 3ks: 15x3,5x20, 2ks: 15x3,5x15 cm

99,-

Imagine DX TIP 3
sada 6 ks (ŠxHxV): 2ks: 20,5x2,55x40,5 cm, 4ks: 20,5x2,55x20,5 cm

194,-

Imagine DX TIP 24
sada 3 ks (ŠxHxV): 3ks: 38x3,2x38 cm

229,-

Imagine DX TIP 30
sada 3 ks (ŠxHxV): 3ks: 20x5x40,6 cm

177,-

Imagine DX TIP 31
sada 11 ks (LxAxH): 8ks: 12,7x3,5x17,78 cm; 3ks: 20,32x3,5x25,4 cm

209,-

Imagine DX TIP 28
sada 3 ks (LxAxH): 3ks: 30,48x5x45,72 cm

139,-

Imagine DX TIP 21
set de 5 buc (LxAxH): 3buc: 15x2,4x20, 2buc: 15x2,4x15 cm

147,-

139,-

Imagine DX TIP 22
sada 5 ks (LxAxH): 3ks: 15x3,5x20, 2ks: 15x3,5x15 cm

147,-

Imagine DX TIP 7 sada 5 ks (ŠxHxV): 1ks: 30x2,55x80 cm, 2ks: 
30x2,55x60 cm, 2ks: 30x2,55x40 cm

Imagine DX TIP 8 sada 5 ks (ŠxHxV): 1ks: 30x2,55x80 cm, 2ks: 
30x2,55x60 cm, 2ks: 30x2,55x40 cm

159,-

Imagine DX TIP 26 sada 5 ks (LxAxH): 1ks: 30x2,5x80 cm; 2ks: 30x2,5x60 
cm a 2ks: 30x2,5x40 cm

Imagine DX TIP 6 sada 5 ks (LxAxH): 1ks: 30x2,55x80 cm, 2ks: 
30x2,55x60 cm, 2ks: 30x2,55x40 cm
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 albastru 

 piele ecologică maro 

 negru 

 plasă gri 

scaun stivuibil, design: plasă gri + picioare cromate sau piele ecologică neagră sau maro + picioare cromate. Dimensiuni (LxAxH): 
45x58x82 cm, înălțime x adâncime șezut: 44x41 cm.    

ZEKI
184,-

 piele ecologică neagră 

ca
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 d
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 piele ecologică maro 

 scaun stivuibil cu cotiere din plastic negru, design: plasă neagră + picioare cromate sau 
piele ecologică maro + picioare cromate. Dimensiuni (LxAxH): 53x57x79 cm. Înălțimea 
scaunului x adâncime: 43x42 cm.    

DERYA
178,-

 plasă neagră 

 ca
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 scaun - stivuibil, în culoare: țesătură verde + cadru auriu mat, țesătură gri + cadru în nuanță șampanie și țesătură 
burgundă + cadru în nuanță șampanie, (LxAxH): 44x50x93 cm, înălțimea șezutului: 46,5 cm. Preț la cumpărarea 
a peste 20 de bucăți pe verde, gri și vișiniu: 169  ,-    

ZINA 2 NEW
179,-
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 albastru închis 

 scaun - stivuibil, design: țesătură verde, roșu-maro, negru, albastru închis sau gri + picioare din metal negru, (LxAxH): 53,5x43x78 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 45x40 cm.    

ISO 2 NEW
136,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
0

0
 k

g 

 albastru + gri 

 scaun stivuibil, design: țesătură + picioare metalice, design: roșu + vopsea 
aurie sau albastru + gri. Dimensiuni (LxAxH): 45,5x56,5x93 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 44,5x40,5 cm.   Pe albastru revine în stoc din 30.09.2021. 

JEFF 3 NEW
195,-
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 roșu + vopsea auriuie 

 piele ecologică neagră 

159,-

 piele ecologică maro 

159,-

 plasă gri 

scaun stivuibil, design: plasă gri sau verde + negru + picioare cromate, piele ecologică maro sau negru + picioare cromate. Dimensiuni (LxAxH): 50x56x76 
cm, înălțime x adâncime șezut: 43x41 cm. Gri doar până la epuizarea stocurilor. În versiunea negru reaprovizionare stoc 13.09.2023    

BULUT
119,- 144,-
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17%

 țesătură verde + cadru auriu mat  țesătură gri + cadru într-o nuanță 
de șampanie 

 țesătură bordo + cadru într-o 
nuanță de șampanie 

 maro roșcat  negru  gri  verde 

 preț la cumpărarea a 1 buc  preț la cumpărarea a 20 și mai 
multe bucăți 

189 ,-

 plasă verde + negru 

159,-

 verde + vopsea auriuie 

 scaun stivuibil, design: model bej + picioare cromate sau țesătură verde 
+ vopsea aurie. Dimensiuni (LxAxH): 44x60x95 cm, înălțime x adâncime 
șezut: 44,5x40 cm.    

ZINA 3 NEW
196,-
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 model bej + crom 

259,-

 scaun - stivuibil, design: țesătură albastru închis, țesătură bej deschis, țesătură neagră + cadru de gri, (LxAxH): 
44x50x91 cm. Înălțimea scaunului: 46,5 cm. Preț la cumpărarea a peste 20 de bucăți pe albastru, negru și bej: 
159 ,-    

JEFF 2 NEW
 bej 

 ca
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159,-
 preț la cumpărarea a 1 buc.  preț redus la cumpărarea a 20 sau mai 

multe bucăți într-o nuanță de verde 
 preț la cumpărarea a 20 și mai multe bucăți 

169
 Preț 169 ,-  la cumpărarea a 20 sau mai multe piese într-o 
nuanță de gri si vișiniu 

169  ,-
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 maro 

 scaun stivuibil cu cotiere tapițate, design: piele ecologică neagră sau 
maro + picioare cromate. Dimensiuni (LxAxH): 52x55x85 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 41x46 cm.    

ILHAM
269,-
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 maro 

 scaun ergonomic pentru mese pentru PC pe roți, design: țesătură maro, kerosen, portocaliu sau gri-maro taupe + bază din lemn de fag. 
Dimensiuni (LxAxH): 46x65x52-72 cm, înălțime x adâncime șezut: 52-72x30 cm.   Portocaliu din 20.11.2021 

FLONET
427,-
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 negru 

 scaun ergonomic pentru mese pentru PC pe roți, design: țesătură neagră, roz, verde sau crem + baze din lemn de fag. Dimensiuni (LxAxH): 
46x65x56-72 cm. Înălțimea scaunului x adâncime: 56-72x30 cm.   Disponibil în roz și verde de la 30.8.2021. În design crem reaprovizionare 
a stocului 10.10.2021. 

GROCO
458,-
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 scaun pliant pentru săli de ședință 
cu blat de scris, potrivit și pentru 
săli de clasă, design: piele neagră + 
lemn + bază cromată. Dimensiuni 
(LxAxH): 49x77x82 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 40x38cm.   Revine 
în stoc 13.09.2021. 

TEKER
299,-
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 crem  roz  verde 

 negru 

 gri-maro taupe  albastru petrol  portocaliu 

 negru 

scaun ergonomic în genunchi pentru mese pentru PC, design: țesătură taupe neagră sau 
gri-maro + bază din lemn de mesteacăn. Dimensiuni (LxAxH): 50x72x53 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 53x30 cm.    

RENAR
449,-
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 gri deschis 

scaun ergonomic în genunchi pentru mese pentru PC, pe roți, design: țesătură gri deschis 
sau maro gri-gri + bază metalică cu vopsea neagră. Dimensiuni (LxAxH): 45x62x52-62 cm. 
Înălțimea scaunului x adâncime 30-45x30 cm. Roți din cauciuc potrivite pentru podele 
din lemn și denivelate.    

KILIAN
439,-
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 gri 

scaun modern cu cotiere din plastic, design: plasă 
gri + negru sau verde + negru + bază cromată. 
Dimensiuni (LxAxH): 51x54x93 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 44x49 cm.    

RIMALA
299,-
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 negru  verde 

 scaun de ședință pliabil cu tablă 
de scris, potrivit și pentru săli de 
conferințe și săli de clasă, design: 
piele ecologică neagră + lemn + 
bază cromată. Dimensiuni (LxAxH): 
51x85x84 cm, înălțime x adâncime 
șezut: 42x40 cm.    

SONER
339,-
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 gri-maro taupe 

 gri-maro taupe 

NEW NEW

NEWNEW

 albastru  albastru 

 negru  negru  argintiu  maro 

 roșu  alb 

 scaun - scaun pe roți cu înălțime reglabilă, material: crom + plastic - 
albastru, roșu, argintiu, alb sau negru, (LxAxH): 35x35x43-55 cm.    
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MABEL 3 NEW
236,-

ALTAN
168,- 198,-
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scaun stivuibil, material: plasă + picioare cromate, design: verde + negru, 
albastru + negru, maro sau negru. Dimensiuni (LxAxH): 46x56x82 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 47x46 cm. Model disponibil doar până la 
epuizarea stocurilor.    

 verde 

15%

 verde + negru 

scaun stivuibil cu cotiere din plastic, material: 
plasă + bază cromată, design: negru, verde + 
negru, (LxAxH): 54x56x82 cm, înălțime x adâncime 
șezut: 47x46 cm. În versiunea verde doar până 
la epuizarea stocurilor.   În versiunea pe negru 
realimentare a stocului 13.09.2021 

UMUT
239,-

 C
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 maro + negru 

scaun modern cu cotiere din plastic, 
material: plasă + bază cromată, design: 
negru, (LxAxH): 55x64x93 cm, înălțime 
x adâncime șezut: 45x48 cm.   Model 
disponibil doar până la epuizarea stocurilor. 

ESIN
179,- 206,-
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 taupe  bej  roz  verde  gri 

 scaun ergonomic pentru masă PC cu spătar, pe roți, design: țesătură gri, bej, roz, verde sau gri-maro taupe + bază metalică cu vopsea neagră. Dimensiuni 
(LxAxH): 45 / 67x75x80-90 cm, înălțime x adâncime șezut 34 - 45x30 cm. Roți din cauciuc potrivite pentru podele din lemn și denivelate.   Disponibil 
bej, roz, verde în stoc de la 25.10.2021. 

RUFUS
499,-
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NEW NEW NEW

 scaun pivotant, design: țesătură gri, portocaliu + bază neagră din plastic 
(LxAxH): 39x43x74-86 cm. Înălțimea scaunului: 39-51 cm. În versiunea 
portocalie numai până la epuizarea stocurilor.    

SALIM
149,- 189,-
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21%

 portocaliu 

268,-

 gri 

 scaun pivotant, design: model de 
țesătură + bază din plastic negru. 
Dimensiuni (LxAxH): 39x46x72-84 
cm. Înălțimea scaunului: 38-50 cm.    

KIDS
299,-
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 scaun pivotant modern, design: plastic + 
piele ecologică + bază cromată, culoare: 
alb, (LxAxH): 48x55x82-87cm, înălțime x 
adâncime șezut: 45-50x43 cm.    

DARISA NEW
269,-
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 scaun de birou cu cotiere, design: plasă neagră sau gri + bază și cotiere din plastic, (LxAxH): 
53x57x83-95cm. Înălțimea scaunului: 40,5-52,5cm.    

349,-
 ca

pa
ci

ta
te

 d
e 

în
că

rc
ar

e:
 9

0
 k

g 

 gri 

ADRA
 negru 

 roz 

 scaun pivotant, design: plasă roz sau albastru + model + bază din plastic negru. Dimensiuni (LxAxH): 
55x55x88-100 cm, înălțime x adâncime șezut: 40-52x43 cm. În versiunea albastră doar până la epuizarea 
stocurilor.   Revine în stoc 30.09.2021. 

289,-

 negru 

 scaun de birou, design: piele ecologică neagră sau maro + bază și cotiere 
din plastic, (LxAxH): 55x50x85-97cm. Înălțimea scaunului: 36,5-48,5cm.   Pe 
maro revine în stoc 30.10.2021. 

AYLA
329,-
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GOFY
289,-
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 albastru 

 portocaliu 

 scaun pivotant, design: plasă negru + portocaliu, negru + gri sau negru + verde + bază din plastic 
negru. Dimensiuni (LxAxH): 39x49x78-90 cm. Înălțimea scaunului: 40-52 cm. În gri și verde, 
reaprovizionare 30.09.2021.    

MESH
276,-
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 gri  verde 

 albastru 

 scaun pivotant, design: piele ecologică + plastic albastru, roz sau gri + bază cromată. Dimensiuni (LxAxH): 
40x40x74,5-86,5 cm. Înălțimea scaunului: 43-55 cm.    

SELVA
319,-
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 roz  gri  negru 

 scaun de birou, design: culoare: negru, verde sau gri + plasă, bază metalică - crom + suporturi din plastic, (LxAxH): 
51x59x88,5-95,5 cm. Înălțimea scaunului: 43-51 cm.    

DEX 2 NEW
349,-
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 verde  gri 

Preț 
redus
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 scaun pivotant, design: plasă gri și roșu închis + trandafir negru din plastic. 
Dimensiuni (LxAxH): 47x42x80-91 cm. Înălțimea scaunului: 39-50 cm, 
adâncimea scaunului: 42 cm.    

285,-
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 roșu-închis 

RAMIZA
 alb + gri 

 scaun pivotant modern, design: plastic + piele ecologică + bază cromată, 
culoare alb + gri, negru + gri închis sau portocaliu. Dimensiuni (LxAxH): 
48x54x87,5-100 cm. Înălțimea scaunului: 52-63 cm.    

DARISA 2 NEW
359,-
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 portocaliu 

 scaun de birou, design: plasă verde + negru + plastic negru, plasă gri + negru + plastic alb, plasă taupe + negru 
+ plastic negru sau plasă portocalie + negru + plastic negru, bază cromată, roți din cauciuc potrivite pentru 
pardoseli denivelate și din lemn. Dimensiuni (LxAxH): 60,5x 54x 87-95 cm. Înălțimea scaunului: 41-49 cm.   În 
versiunea portocalie revine în stoc 10.10.2021. 

APOLO
419,-
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329,-

 gri 

329,-

 albastru 

379,-

 gri 

419,-

 taupe 

419,-

 verde 

 negru + gri închis 

 protecție podea sub scaun, din polipropilenă de înaltă calitate (TIP 1-8), 
polietilenă (TIP 9), PEVA (TIP 10). Protecție ideală pentru pardoseli (TIP 
1-8.10), covoare (TIP 9).    

ELLIE NEW

ELLIE TIP 1    100  x  70  x  0,05  cm  33,- 

ELLIE TIP 5    100  x  50  x  0,08  cm  49,- 

ELLIE TIP 2   120  x  90  x  0,05  cm  49,- 

ELLIE TIP 6   100  x  70  x  0,08  cm  55,- 

 ELLIE TIP 3   140  x  100  x  0,05  cm  55,-

 ELLIE TIP 7   120  x  90  x  0,08  cm  59,-

 ELLIE TIP 9   120  x  90  x  0,18  cm  99,- 

ELLIE TIP 4   140  x 100  x  0,05  cm  59,-

ELLIE TIP 8   120  x 120  x  0,08  cm  66,-

ELLIE TIP 10   120  x 90  x  0,18 cm  143,-

 scaun de birou cu cotiere din plastic negru, 
design: plasă negru + bază din plastic 
negru. Dimensiuni (LxAxH): 54x35x87-99 
cm, înălțime x adâncime șezut: 40-52x42 
cm.   Revine în stoc 30.09.2021. 

REMO 2 NEW
339,-
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 negru 

 scaun de birou, material: plasă + piele ecologică + bază cromată, design: alb + negru sau 
negru. Dimensiuni (LxAxH): 43x59x90-100 cm. Înălțimea scaunului: 43-53 cm, adâncimea 
scaunului: 42 cm.   Revine în stoc 30.09.2021. 

IDOR NEW
339,-
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 alb + negru 

 scaun de birou, design: piele ecologică alb 
+ țesătură gri + bază cromată, roți din 
cauciuc potrivite pentru pardoseli din 
lemn și denivelate. Dimensiuni (LxAxH): 
46x55x90-102 cm, înălțime x adâncime 
șezut: 35-50x40 cm.    

BADAR
399,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
0

0
 k

g 

 scaun de birou cu cotiere, design: țesătură 
neagră + bază și cotiere din plastic, 
(LxAxH): 60x52x90-100cm. Înălțimea 
scaunului: 44-56cm.    

COLBY
389,-
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 scaun de birou cu cotiere din plastic, 
design: plasă portocaliu + negru + bază 
cromată. Dimensiuni (LxAxH): 65x51x89-
97cm. Înălțimea scaunului: 41-49 cm.  
 Revine în stoc 30.09.2021. 

379,-
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LIZBON NEW

 scaun de birou cu cotiere, design: țesătură 
gri + bază și cotiere din plastic, (LxAxH): 
60x62x97-107 cm. Înălțimea scaunului: 
41-51cm.    

DEVRI
459,-
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 scaun de birou, design: piele ecologică albă, roz sau gri deschis + bază cromată, roți din cauciuc potrivite pentru pardoseli din lemn și 
denivelate. Dimensiuni (LxAxH): 50x55x76-88cm, înălțime x adâncime șezut: 44-56x38cm.    

ARGUS
399,-
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 alb  gri deschis  roz 

NEW

 gri 

N
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 portocaliu 

 scaun de birou, bază + cotiere: plastic, culoare țesătură: portocaliu, albastru sau gri, (LxAxH): 55x48x82-94 cm. 
Înălțimea scaunului: 40 - 52 cm. În versiunea portocalie numai până la epuizarea stocurilor.   Reaprovizionare gri 
și albastră 30.09.2021. 

TAMSON
219,- 277,-

 C
ap
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it
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e 
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e:
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0
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20%
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 scaun de birou, design: țesătură gri, galben, maro sau smarald + bază cromată, (LxAxH): 48x57x78-88 cm, înălțime x adâncime șezut: 44-54x44,5 cm.    

399,-
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EDIZ
 gri  smarald  maro  galben 

 scaun pivotant cu înălțime și adâncime reglabile a spătarului, design: țesătură verde 
+ albastru sau roz + gri + bază din plastic gri. Dimensiuni (LxAxH): 47x51-61x96-106 cm. 
Înălțimea scaunului: 43-53 cm, adâncimea scaunului: 34-44 cm.    

RAIDON
549,-
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TAMBER
498,-
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scaun de lucru înălțat cu cotiere din 
plastic negru, design: țesătură maro + 
bază cromată cu suport pentru picioare. 
Dimensiuni (LxAxH): 62x57x116-137 cm. 
Înălțimea scaunului: 66-77 cm, adâncimea 
scaunului: 44,5 cm.   În stoc începând cu 
30.09.2021. 

 maro 

NEW

 scaun de birou cu cotiere din plastic negru, 
design: piele ecologică neagră + roșu + bej. 
Dimensiuni (LxAxH): 59x59x93-105 cm. 
Înălțimea scaunului: 43-53 cm.   Revine în 
stoc 15.09.2021. 

MALIK NEW
529,-

 ca
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scaun pivotant cu înălțime și adâncime reglabile a spătarului, cotiere cu funcție de 
pliere, suport pentru picioare cu înălțime reglabilă (poate fi îndepărtat dacă este 
necesar), curele care asigură o poziție adecvată a copilului, roți din cauciuc potrivite 
pentru pardoseli din lemn și denivelate, design: plasă gri sau roz + bază și cotiere din 
plastic alb. Dimensiuni (LxAxH): 53x51x90-102-112 cm. Înălțimea scaunului: 37-50 cm, 
adâncimea scaunului: 27/42 cm.    

ANAIS
589,-

 ca
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 d

e 
în

că
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e:
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 gri  albastru 

 scaun de birou, bază + cotiere - crom, cotiere - plastic, culoare negru sau albastru, piele 
ecologică + plasă, (LxAxH): 58x60x105-115 cm. Înălțimea scaunului: 35-45 cm. În versiunea 
albastră doar până la epuizarea stocurilor.   În versiunea neagră reaprovizionare 30.09.2021. 

TC3-973M 2 NEW
499,-
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 negru 

 gri + negru 

 scaun de birou cu cotiere din plastic alb, design: plasă albastră sau gri + negru + bază 
cromată, roți din cauciuc potrivite pentru pardoseli din lemn și denivelate. Dimensiuni 
(LxAxH): 52X57X90-100 cm, înălțime x adâncime șezut: 44-45x49 cm.   În versiunea gri 
reaprovizionare stoc 30.09.2021 

439,-
IZOLDA

 albastru 

 ca
pa

ci
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că
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 roz 

capacitate de 
încărcare: 90 kg 

 înălțimea și 
adâncimea 

spătarului sunt 
reglabile 

 scaun de birou, material: plasă + bază și 
cotiere din plastic, design: albastru închis 
+ negru. Dimensiuni (LxAxH): 58x51x97-
103 cm. Înălțimea scaunului: 42-48 cm, 
adâncimea scaunului: 51 cm.    

DIXOR
425,-
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 scaun de birou cu tetiere și cotiere din 
plastic negru, design: plasă gri deschis 
+ negru + bază cromată. Dimensiuni 
(LxAxH): 58x60x116-126 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 45-55x50 cm.   Revine în 
stoc 30.09.2021. 

529,-
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DAKIN

 scaun de birou cu cotiere din plastic negru, material: plasă + bază cromată, design: verde 
+ negru sau negru, roți din cauciuc potrivite pentru pardoseli din lemn și denivelate. 
Dimensiuni (LxAxH): 62x60x95-105 cm, înălțime x adâncime șezut: 41-51x52 cm .   Pe negru 
revine în stoc 30.09.2021. 

IMELA TIP 2
459,-
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 negru  verde 

 scaun de birou cu tetiere și cotiere din plastic negru, material: plasă + bază cromată, 
design: verde + negru sau negru, roți din cauciuc potrivite pentru pardoseli din lemn și 
denivelate. Dimensiuni (LxAxH): 62x60x112-122 cm, înălțime x adâncime șezut 41-51x52 
cm.   Revine în stoc 30.09.2021. 

IMELA TIP 1
499,-

 ca
pa

ci
ta
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 d

e 
în
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 negru  verde 

Sfatul 
nostru!

399,- 448,-
10%
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 fotoliu modern de birou cu cotiere din plastic, design: piele ecologică neagră sau gri-maro 
taupe + bază și cotiere cromate. Dimensiuni (LxAxH): 54x62,5x102-110 cm. Înălțimea 
scaunului: 45-53 cm. Roți din cauciuc potrivite pentru podele denivelate și din lemn.    

FARAN
549,-

 ca
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te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:
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 negru  taupe 

 scaun de birou, design: țesătură gri + bază metalică neagră sau țesătură gri deschis + 
metal. Dimensiuni (LxAxH): 60,5x60x83-93 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 47 / 
57x46 cm.    

LAIRA
619,-

 ca
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în
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 scaun de birou cu cotiere, design: țesătură 
gri + plasă neagră + bază cromată, 
(LxAxH): 63x60x118-128 cm, înălțime 
șezut x adâncime: 46-56x51 cm.   Revine în 
stoc 30.09.2021. 

587,-
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pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
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FABRY NEW

 fotoliu de birou - țesătură (scaun + 
spătar) + plastic (cotiere) + crom (bază), 
design gri + negru, (LxAxH): 59x46x90-
99 cm. Înălțimea scaunului: 45-55 cm, 
roți din cauciuc potrivite pentru podele 
denivelate și din lemn.   Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor. 

499,- 576,-
LANCELOT

 ca
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 roșu 

 fotoliu de birou cu cotiere tapițate, design: țesătură gri, roșie sau verde cyan, bază și cotiere cromate, roți din cauciuc potrivite pentru 
pardoseli denivelate și din lemn. Dimensiuni (LxAxH): 50,5x64x92,5-102,5 cm. Înălțimea scaunului: 45,5-55,5 cm .    

MORGEN
559,-
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 verde azur  gri 

NEW

 scaun de birou, design: plastic alb + plasă 
gri, bază cromată, roți din cauciuc potrivite 
pentru pardoseli denivelate și din lemn. 
Dimensiuni (LxAxH): 56x57,5x97,5-103 cm. 
Înălțimea scaunului: 40-50 cm.    

CAGE
569,-
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 gri 

 scaun de birou cu cotiere tapițate, design: 
piele ecologică roz + bază cromată, roți 
din cauciuc potrivite pentru pardoseli 
denivelate și din lemn. Dimensiuni 
(LxAxH): 60x61x96-106 cm. Înălțimea 
scaunului: 44-54 cm.    

559,-
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RULIS

 scaun de birou cu tetiere și cotiere din plastic negru, design: plasă roz, gri + negru sau albastru + negru + bază cromată, roți din cauciuc 
potrivite pentru pardoseli din lemn și denivelate. Dimensiuni (LxAxH): 61x50x103,5-115,5 cm. Înălțimea scaunului: 41 -53 cm.   Disponibil 
în stoc albastru + negru 30.09.2021. 

ELMAS
479,-
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 albastru + negru  roz  gri + negru 

459,-
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SANAZ TIP 2

 scaun de birou cu cotiere din plastic alb cu tetiere (tip 1), design: plasă + țesătură gri, tip 2 (plasă roz) + bază cromată, roți din cauciuc potrivite pentru pardoseli din lemn și denivelate 
(tip 1, tip 2). Dimensiunile sunt enumerate în ordine (LxAxH). Înălțimea scaunului (tip 1 și tip 2): 49-60 cm, (tip 3): 51,5 cm.   Sanaz tip 1 și tip 2- reaprovizionare roz 30.09.2021. 

519,-

 ca
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SANAZ TIP 1
 60x50x112-124 cm gri  roz  60x50x91-103 cm gri 

 gri  gri deschis  bej 

 scaun de birou, bază + cotiere: plastic, culoare: țesătură neagră sau bej, (LxAxH): 
59x62x99-109cm. Înălțimea scaunului: 45 - 55 cm.   În versiunea neagră reaprovizionare 
30.09.2021. 

TC3-7741 NEW
539,-
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 negru 
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 60x50x95 cm. 

399,-
SANAZ TIP 3

 gri 

13%
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 scaun de birou cu cotiere din plastic 
alb, design: plasă verde + negru + bază 
cromată, roți din cauciuc potrivite pentru 
pardoseli din lemn și denivelate, (LxAxH): 
53x60x91-101 cm, înălțime x adâncime 
șezut: 44-54x49 cm.   Revine în stoc 
30.09.2021. 

OZELA
499,-
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în
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 scaun de birou cu cotiere tapițate din 
metal, design: piele ecologică bej + negru 
+ bază cromată, roți din cauciuc potrivite 
pentru pardoseli din lemn și denivelate, 
(LxAxH): 57x60x105-112,5 cm. Înălțimea 
scaunului: 45-53 cm.   Revine în stoc 
01.10.2021. 

DRUGI TIP 1
579,-
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 scaun de birou cu cotiere metalice, design: 
piele ecologică taupe + bază din plastic 
negru. Dimensiuni (LxAxH): 58x63x115,5-
123,5 cm. Înălțimea scaunului: 46-54 cm, 
adâncimea scaunului: 50 cm.    

DRUGOS
569,-

 ca
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că
rc
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10

 k
g 

 scaun de birou cu tetieră și cotiere din plastic, design: plasă portocalie, neagră sau zmeurie + cotiere negre și bază din plastic negru, verde sau gri + negru + bază cromată + cotiere albe. Dimensiuni (LxAxH): 64x63x118 -126 cm. 
Înălțimea scaunului : 45-53 cm, adâncimea scaunului: 52 cm. Versiunile de culoare cu bază cromată sunt furnizate cu roți cauciucate, care sunt potrivite pentru pardoseli denivelate și din lemn.   Pe zmeură revine în stoc din 
01.10.2021. 

TAXIS
529,-
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în
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 negru + negru  gri + negru 

589,-

 verde 

589,-

 negru + portocaliu 

529,-

 zmeură + negru 

529,-

NEW NEW NEW NEW

NEW NEW NEW NEW

 scaun de birou de designer cu șezut pivotant reglabil pe înălțime, design: piele ecologică 
albă + crom, țesătură gri-maro + crom. Dimensiuni (LxAxH): 62x63x76-86 cm. Înălțimea 
scaunului: 43-53 cm.    

LENER
599,-
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 alb 

 scaun de birou, design: piele ecologică albă sau maro – camel cu cusături negre, bază 
cromată, roți din cauciuc potrivite pentru pardoseli denivelate și din lemn, dimensiune 
(LxAxH) 58x63,5x84,5-96,5 cm. Înălțimea scaunului: 46-58,5 cm.    

TWIST
679,-
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 maro camel 

 scaun de birou matlasat confortabil cu cotiere, design: țesătură galbenă, oxyfire, neomint sau gri-maro taupe + bază din metal alb, roți 
din cauciuc potrivite pentru pardoseli din lemn și denivelate. Dimensiuni (LxAxH): 64x66x89,5-99,5 cm. Înălțimea scaunului: 53 -63 
cm, adâncimea scaunului: 48 cm.    

LOREL
999,-
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 taupe  galben  neomint  oxyfire 

 roz / gri  mentol / gri  galben 

 scaun de birou, material: țesătură + metal, design culoare: gri, galben, mentol + gri sau roz + țesătură gri + picioare metal alb. Roți din cauciuc potrivite pentru podele din lemn și 
denivelate. Dimensiuni (LxAxH): 58x55x80-90 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 42-52x47 cm.   În stoc începând cu 18.10.2021 

SANTY
549,-
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 gri 

 gri-maroniu  alb 

 scaun cu cotiere tapițate din metal, design: 
piele ecologică bej + negru + bază cromată, 
(LxAxH): 60x57,5x105 cm. Înălțimea 
scaunului: 51 cm. Model epuizat.    

DRUGI TIP 2
519,- 589,-
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11%
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 scaun de birou cu cotiere reglabile, bază 
cromată + cotiere din plastic, culoare: 
țesătură gri, (LxAxH): 62,5x61x116-126 cm. 
Înălțimea scaunului: 48-58 cm.   Revine în 
stoc din 19.09.2021. 

VAN
619,-
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 scaun de birou modern cu cotiere, design: 
piele ecologică neagră și portocalie + bază 
și cotiere din plastic. Dimensiuni (LxAxH): 
55x58x94-106 cm. Înălțimea scaunului: 41-
53 cm, adâncimea scaunului: 40 cm.   Revine 
în stoc din 30.09.2021. 

MADAN NEW
479,-
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 scaun de birou, design: țesătură bej + bază cromată sau smarald + bază cromată. 
Dimensiuni (LxAxH): 51-61x61x85-94,5 cm. Înălțimea scaunului x adâncime: 52 / 61,5x40 
cm.    

KAILA
739,-
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 bej 

 fotoliu de birou cu cotiere tapițate, material: piele ecologică neagră + portocaliu sau 
negru + gri, bază din plastic + cotiere, (LxAxH): 62x71x102-112cm. Înălțimea scaunului: 
47,5-57,5cm.    

NELSON
679,-
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 smarald 

NEW

 scaun de birou - material: plasă (scaun 
+ spătar), plastic (cotiere), crom 
(bază), design culoare: negru, (LxAxH): 
62,5x65x112,5-122 cm. Înălțimea scaunului: 
41,5-51 cm.   Model disponibil doar până la 
epuizarea stocurilor. 

ARIO
579,- 654,-
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11%

 scaun executiv, material: bază + cotiere - 
plastic, piele ecologică alb / maro, (LxAxH): 
66x77x112-120 cm. Înălțimea scaunului: 48 
- 58 cm.    

KOLO
999,-
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 maro / alb 

NEW NEW

 scaun de birou cu cotiere tapițate, 
material: piele ecologică neagră + albă, 
bază din plastic + cotiere, (LxAxH): 
67x78x114-124cm. Înălțimea scaunului: 
47-57cm.    

LOTAR
828,-
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 scaun de birou confortabil cu cotiere 
tapițate, design: piele neagră neagră 
+ bază și cotiere cromate, (LxAxH): 
64x70x114-124cm. Înălțimea scaunului: 
45-55 cm.    

799,-
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GILBERT

 roz 

 gri deschis 

 gri  turcoaz 

 verde 

 scaun de birou - piele ecologică maro / negru sau piele ecologică 
neagră / negru, bază (plastic), cotiere (plastic); (LxAxH): 
64x72x112-122 cm. Înălțimea scaunului: 45-55 cm.    

SIEMO NEW
699,-
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 negru  maro 

 bej 

 scaun de birou matlasat confortabil cu cotiere, design: țesătură bej, roz, turcoaz sau gri + bază din metal alb și cotiere albe din plastic, 
roți din cauciuc potrivite pentru pardoseli din lemn și denivelate. Dimensiuni (LxAxH): 64,5x62x85,5- 95,5 cm. Înălțimea scaunului : 
48-58 cm, adâncimea scaunului: 45 cm.    

799,-
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TALBOT

 roz 

 scaun de birou elegant, cu cotiere și cusături în relief, design: țesătură de catifea verde, gri deschis sau roz + bază 
aurie, roți din cauciuc potrivite pentru pardoseli din lemn și denivelate. Dimensiuni (LxAxH): 56x53x81-97 cm. 
Înălțimea scaunului: 50-66 cm, adâncimea scaunului: 41 cm.   În stoc începând cu 10.10.2021 

799,-
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NELIA

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

 scaun de birou cu pernă, material: țesătură de catifea + crom, design culoare: roz sau 
albastru. Roți din cauciuc potrivite pentru podele din lemn și denivelate. Dimensiuni 
(LxAxH): 42x55x80-90 cm. Înălțimea scaunului x adâncime: 42-52x47 cm.   În stoc începând 
cu 11.10.2021 

KLIAN
529,-
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 roz  albastru 

 scaun de birou cu cotiere, design: țesătură 
gri + bază din plastic negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 61x67x95-105 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 47-57x49 cm. Model 
disponibil doar până la epuizarea stocurilor.  
 În stoc începând cu 30.09.2021. 

ILIAS
668,- 749,-
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 scaun pivotant de birou, material: țesătură de catifea + metal, design: smarald sau gri 
+ picioare negre, (LxAxH): 60x62,5x85-95 cm, înălțime șezut x adâncime: 49-59x43 cm.    

HAGRID
869,-
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 smarald 

 scaun de birou matlasat elegant, design: 
țesătură bej + bază din lemn - culoarea 
nucului, (LxAxH): 56x67x89-97 cm. 
Înălțimea scaunului x adâncimea: 45-
53x47 cm.    

826,-
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ARZU

 gri 

 scaun de birou cu cotiere tapițate și 
funcție de masaj, design: piele neagră, 
negru + bază din plastic + cotiere, (LxAxH): 
64x70x113-123cm. Înălțimea scaunului: 45-
55cm.    

999,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
10

 k
g 

TYLER

 scaun de birou de design, design: negru, 
material: piele ecologică + plastic, (LxAxH): 
66x70x118-128cm. Înălțimea scaunului 45-
57 cm.    

834,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
50

 k
g 

HEVYR

 scaun de birou, material: bază + cotiere 
- plastic, piele ecologică, alb - negru, 
(LxAxH): 65x71x107-117 cm. Înălțimea 
scaunului: 46-56 cm.    

AFRA
875,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
10

 k
g 

 scaun de birou de design, design: negru, 
material: piele ecologică + plastic, (LxAxH): 
64x74x115-126cm. Înălțimea scaunului 49 
-59 cm.   Revine în stoc din 28.09.2021. 

ROTAR
899,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
10

 k
g 

 scaun de birou potrivit și pentru birouri la domiciliu, 
material: piele ecologică + țesătură + bază metalică 
albă, design: alb + gri, scaun și spătar moale 
confortabil, roți din cauciuc potrivite pentru pardoseli 
din lemn și denivelate, (LxAxH): 67x71x90-100 cm, 
înălțime adâncime șezut: 46-56x45 cm.   Revine în stoc 
din 30.09.2021. 

IMELDA
779,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
10

 k
g 

 scaun cu cotiere tapițate din metal, design: 
piele ecologică albă + bază cromată, 
(LxAxH): 54,5x62,5x90,5 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 45x47,5 cm.    

AZURE 2 NEW TIP 2
379,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
10

 k
g 

 alb 

 fotoliu modern de birou cu cotiere tapițate, design: piele ecologică neagră 
sau albă + bază și cotiere cromate, (LxAxH): 54,5x63x106-114 cm. Înălțimea 
scaunului: 45-53 cm. Roți din cauciuc potrivite pentru podele denivelate 
și din lemn.    

AZURE 2 NEW
589,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
10

 k
g 

 negru 

 scaun de birou cu spătar matlasat, 
design: țesătură de catifea roz + gri + 
bază cromată, roți din cauciuc potrivite 
pentru pardoseli din lemn și denivelate. 
Dimensiuni (LxAxH): 54x57x88-95 cm. 
Înălțimea scaunului: 46-53 cm, adâncimea 
scaunului: 44cm.    

FELTON
699,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
10

 k
g 

 scaun de birou, design: țesătură de catifea 
galben + bază metalică neagră. Dimensiuni 
(LxAxH): 55x56x88-95 cm. Înălțimea 
scaunului: 46-53 cm, adâncimea scaunului: 
43 cm.    

SORILA
699,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
10

 k
g 

NEW

NEW

 scaun de birou, design: țesătură de catifea smarald sau maro + auriu-crom-auriu, albastru + bază cromată sau gri deschis + bază neagră. Dimensiuni (LxAxH): 59x62x82-92 cm. 
Înălțimea scaunului: 45-54 cm, adâncimea scaunului: 46 , 5cm.    

EROL
649,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
10

 k
g 

 smarald + auriu-crom-auriu  maro + auriu-crom-auriu 

649,-

 gri deschis + negru 

586,-

 albastru + crom 

586,-

 8 puncte de masaj 

 scaun de birou cu spătar și cotiere cusute, 
design: țesătură gri deschis + bază 
cromată. Dimensiuni (LxAxH): 66x69x93,5-
101 cm. Înălțimea scaunului: 46-54 cm, 
adâncimea scaunului: 47,5 cm.   Model 
epuizat. 

769,- 859,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
10

 k
g 

INAZIN
10%

 fotoliu de birou modern cu cotiere, design: 
țesătură gri deschis + bază și cotiere albe, 
roți din cauciuc potrivite pentru pardoseli 
denivelate și din lemn. Dimensiuni 
(LxAxH): 62x62,5x117,5-127,5 cm. Înălțimea 
scaunului: 48- 58 cm. Doar până la 
epuizarea stocurilor.    

VISAR
829,- 923,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
0

0
 k

g 

10%

 scaun de birou cu tetieră și cotiere, design: 
plasă neagră + bază cromată, roți din 
cauciuc potrivite pentru pardoseli din 
lemn și denivelate, (LxAxH): 52x64x119-
129 cm, înălțime x adâncime șezut: 44-
54x52 cm.   Model disponibil doar până la 
epuizarea stocurilor. 

749,- 824,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
10

 k
g 

IZAURA
9%
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 scaun pivotant cu șezut moale și spătar matlasat, design: piele 
ecologică gri-maro taupe sau țesătură maro deschis + crom, roți 
din cauciuc potrivite pentru pardoseli din lemn și denivelate. 
Dimensiuni (LxAxH): 64x54,5x82-94 cm. Înălțimea scaunului: 45 -57 
cm, adâncimea scaunului: 42 cm.   Revine în stoc 15.09.2021. 

KONOR
566,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
10

 k
g 

 țesătură maro deschis 

 scaun de birou cu cotiere tapițate, 
material: piele neagră cu margine 
roșie, bază din plastic + cotiere, 
(LxAxH): 61,5x70x114-122 cm. 
Înălțimea scaunului: 43-53 cm.  
 Revine în stoc din 15.09.2021. 

PORSHE
849,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
20

 k
g 

 scaun de birou cu cotiere tapițate, 
design: piele ecologică neagră, 
cotiere din plastic și bază cromată 
(LxAxH): 66x73x112-122. Înălțimea 
scaunului: 45-55 cm.    

MADOX
599,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
50

 k
g 

 scaun de birou cu cotiere tapițate, 
design: piele ecologică gri + crom, 
(LxAxH): 64x70x113-123. Înălțimea 
scaunului: 45-55 cm.   Model 
disponibil doar până la epuizarea 
stocurilor. 

SAFIN
629,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
50

 k
g 

 scaun de birou / joc, plasă negru + alb 
(plastic), bază și cotiere din plastic, spătar 
de poziționare, roți din cauciuc potrivite 
pentru pardoseli din lemn și denivelate. 
Dimensiuni (LxAxH): 60x65x113-123 cm. 
Înălțimea scaunului: 45-55 cm, adâncimea 
scaunului: 49 cm.   În stoc începând cu 
13.09.2021. 

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
10

 k
g 

YOKO
649,-

NEW

 Scaun de birou / de joc, design: piele 
neagră + bază argintie și plastic + cotiere, 
64x60x112-127-137cm, înălțime x adâncime 
șezut: 43-53x49 cm.    

KRISTOF NEW
769,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
20

 k
g 

 design: piele ecologică neagră + albastru sau negru + gri + bază metalică + cotiere din 
plastic, roți din cauciuc potrivite pentru pardoseli din lemn și denivelate, 64x53-81x121-
131cm, înălțime x adâncime șezut: 49-59x49 cm.   Model disponibil doar până la epuizarea 
stocurilor. 

TARUN
829,- 923,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
10

 k
g 

10%

 design: piele ecologică albastră + roșu + 
alb și bază metalică + cotiere din plastic, 
64x60x126-136 cm, înălțime șezut x 
adâncime: 47-57x49 cm.    

CAPTAIN NEW
968,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
20

 k
g 

 design: piele ecologică galben + negru + 
portocaliu + bază și cotiere din plastic,
70x63x125-133 cm. Înălțimea scaunului x 
adâncime: 48-56x50 cm. Model epuizat.    

SOLERO
929,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
50

 k
g 

 design: negru + model armată + bază 
și cotiere din plastic, 62x78x120-130 
cm, înălțime șezut x adâncime: 45-
55x50 cm.    

EMRE
899,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
50

 k
g 

 piele ecologică gri-maro taupe 

 Scaune de birou / joc, design: piele ecologică, spătar și cotiere reglabile, confortabile la birou! Dimensiunile sunt enumerate în ordinea LxAxH. 

 design: negru + verde + bază și 
cotiere din plastic, 62x78x120-130 
cm. Înălțimea scaunului x adâncime: 
45-55x50 cm.    

BILGI
899,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
50

 k
g 

 design: piele ecologică neagră + roșu 
+ bază și cotiere din plastic, difuzoare 
Bluetooth fără fir, 66x60x125-133 cm, 
înălțime șezut x adâncime: 48-56x50 cm.    

CARPI
1.055,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
50

 k
g 

 Bluetooth 
BQB 

 Scaun de birou / joc cu tetiere, spătar și cotiere reglabile, design: piele ecologică + cotiere din plastic, tetiere pentru suportul capului, dimensiunile sunt enumerate 
în ordinea LxAxH. 

 Scaune de birou cu cotiere tapițate, spătar și cotiere reglabile, baze cromate, roți cauciucate potrivite pentru podele denivelate 
și de lemn, dimensiunile sunt în ordinea în ordinea LxAxH. 

 design: piele ecologică neagră, 68x77x105-113 cm. 
Înălțimea scaunului: 48-56 cm.    

ARNAUD NEW
979,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
10

 k
g 

 design: piele ecologică, bordo sau maro 72x 85x 111-128 cm. Înălțimea scaunului: 
56-64 cm.    

DRAKE
1.099,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
10

 k
g 

 bordo  maro 

 scaun de birou / joc cu tetieră și pernă, cotiere tapițate, 
design: piele ecologică neagră + albastră sau neagră 
+ roșie + bază din plastic, (LxAxH): 63x72x114-124 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 45-55x51 cm.   Roșu doar 
până la epuizarea stocurilor, reaprovizionare pe albastru 
20.09.2021. 

AGENA
599,- 664,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
30

 k
g 

9%
635,-

 fotoliu modern de birou cu cotiere, design: 
țesătură albastră + bază din plastic, cotiere 
din plastic. Dimensiuni (LxAxH): 63x63x117-
127 cm. Înălțimea scaunului: 48,5 - 58,5 
cm.   Modelul este disponibil numai până la 
epuizarea stocurilor. 

BAKARI
749,- 849,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
10

 k
g 

11%

 scaun de birou cu cotiere, design: țesătură 
bej + piele neagră + bază cromată. 
Dimensiuni (LxAxH): 72x68x107-117 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 43,5-53,5x49 
cm.   Model epuizat. 

INGEL
799,- 896,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
10

 k
g 

10%

 scaun modern de birou cu tetieră reglabilă 
pe înălțime și tetieră extensibilă, design: 
țesătură neagră + plasă, bază metalică 
- culoare neagră + cotiere din plastic, 
(LxAxH): 60x58x113-121 cm. Înălțimea 
scaunului: 48-56 cm.   Model disponibil doar 
până la epuizarea stocurilor. 

SIDRO
769,- 849,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
0

0
 k

g 

9%
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 roșu + alb sau bej + alb + bază metalică + cotiere din plastic, 64x60x126-136 cm. Înălțimea 
scaunului x adâncime: 47-57x49 cm.    

OZGE 2 NEW
999,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
20

 k
g 

 roșu  bej  roz + alb 

 design: piele ecologică roz + bază albă 
și plastic + cotiere, 64x60x127-137 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 43-53x49 cm.    

PINKY
799,-

ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
20

 k
g 

 design: piele ecologică albastră + bază 
roșie și plastic + cotiere 64x60x122-132 
cm, înălțime șezut x adâncime: 43-53x49 
cm.    

SPIDEX NEW
839,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
20

 k
g

 albastru + negru + negru, bază și cotiere 
din plastic, 59x62x110-120 cm. Înălțimea 
scaunului: 45-55 cm, adâncimea scaunului: 
49 cm.   În stoc începând cu 13.09.2021. 

GUNNER
899,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
10

 k
g 

 albastru 

NEW

 bază din piele ecologică neagră și 
plastic + cotiere, iluminare LED RGB 
cu telecomandă, 64x60x127-137 cm. 
Înălțimea scaunului x adâncime: 43-53x49 
cm.    

MAFIRO
959,-

ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
20

 k
g 

 LED RGB 

 Scaune de birou cu tetieră și cotiere tapițate, spătar reglabil și șezut confortabil pentru a-ți asigura o ședere plăcută. Dimensiunile sunt enumerate în ordinea LxAxH. 

 Scaune de birou/ gaming cu tetieră și cotiere tapițate, design: piele ecologică, spătar reglabil, șezut confortabil. Dimensiunile sunt enumerate în ordinea LxAxH. 

 Scaun de birou/ de gaming cu tetiere și cotiere reglabile și spătar poziționabil, design în piele ecologică, șezut confortabil pentru o ședere plăcută, dimensiunile 
sunt în ordinea LxAxH. 

 Scaun modern de gaming, confortabil, cu cotiere pentru mâini. Design - piele ecologică, spătar poziționabil și suport pentru 
picioare, 2 suporturi pentru băutură și 2 buzunare laterale, dimensiunile sunt enumerate în ordinea LxAxH. 

Iluminare LED RGB, piele ecologică gri 
+ negru + negru (plastic), bază și cotiere 
din plastic, 65x65x114-124 cm. Înălțimea 
scaunului: 45-55 cm, adâncimea scaunului: 
50 cm.   În stoc începând cu 13.09.2021. 

JUKA
978,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
10

 k
g 

 negru + alb 

Iluminare LED RGB și 1 punct de masaj în perna lombară, negru sau roz + alb + negru 
(plastic), bază și cotiere din plastic, 65x65x114-124 cm. Înălțimea scaunului: 45-55 cm, 
adâncimea scaunului: 50 cm.   În stoc începând cu 20.10.2021. 

JOVELA
1.059,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
50

 k
g 

NEW

NEW NEW

 scaun de birou / joc, cotiere reglabile (înălțime) și spătar 
reglabil, design: piele ecologică albă + portocaliu + bază din 
plastic și cotiere. Dimensiuni (LxAxH): 67x72x127-137 cm. 
Înălțimea scaunului: 45-55 cm, adâncimea scaunului: 54 
cm.   În stoc începând cu 30.09.2021 

ASKARE
1.069,-

ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
50

 k
g 

NEW

 LED RGB 

 negru + model armată + bază metalică neagră și 
cotiere din plastic, 67x72x127-137 cm. Înălțimea 
scaunului: 45-55 cm, adâncimea scaunului: 56 cm.   În 
stoc începând cu 30.09.2021 

ARMYRE
1.129,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
50

 k
g 

NEW

 piele ecologică verde + negru + negru 
(plastic), bază și cotiere din plastic, 
65x65x114-124 cm. Înălțimea scaunului: 
45-55 cm, adâncimea scaunului: 50 cm.   În 
stoc începând cu 13.09.2021. 

JAMAR
779,-

ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
10

 k
g 

NEW

 negru + model color + bază și cotiere din plastic, 
iluminare LED RGB cu telecomandă, roți din cauciuc 
potrivite pentru pardoseli din lemn și denivelate, 
66x60x125-133 cm, înălțime x adâncime șezut: 48-
56x50 cm.    

ZOPA NEW
1.229,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
50

 k
g 

 LED RGB 

 roz și gri + bază din plastic și cotiere albe, 67x 72x127-
137 cm. Înălțimea scaunului: 45-55 cm, adâncimea 
scaunului: 54 cm.   În stoc începând cu 30.09.2021 

BARBIRE
1.089,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
50

 k
g 

NEW

NEW NEW

 negru + portocaliu + bază metalică neagră, 68x70x110-120 
cm. Înălțimea scaunului: 35-45 cm, adâncimea scaunului: 
50 cm.   În stoc începând cu 15.10.2021 

ELRAN
1.549,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
50

 k
g 

NEWNEW NEW

 negru + auriu  verde 

 scaun de birou / de joc cu cotiere tapițate, plasă negru + verde sau negru + neomint + 
negru (plastic), bază și cotiere din plastic, spătar de poziționare și suport pentru picioare 
extensibil, roți din cauciuc potrivite pentru pardoseli din lemn și denivelate. Dimensiuni 
(LxAxH): 60x65x108 -118 cm. Înălțimea scaunului: 45-55 cm, adâncimea scaunului: 49 cm.  
 În stoc începând cu 20.10.2021. 

JORIK
649,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
50

 k
g 

 neomint 

 negru sau negru + auriu + bază metalică neagră, 68x70x110-120 cm. 
Înălțimea scaunului: 35-45 cm, adâncimea scaunului: 50 cm.   În stoc 
începând cu 15.10.2021 

ZORDAN
1.549,-

 ca
pa

ci
ta

te
 d

e 
în

că
rc

ar
e:

 1
50

 k
g 

 negru 

 LED RGB  LED RGB 
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TARAK

 masă modernă pentru computer, pe roți, cu 
suport pentru tastatură și raft în partea inferioară, 
design de culoare: negru, material: cadru metalic 
cu vopsea neagră + blat de masă DTD înfoliat. 
Dimensiuni (LxAxH): 60x48x73 cm.   Revine în stoc 
30.09.2021. 

289,-
TABER

 masă modernă pentru PC cu 2 rafturi, inclusiv 
cuier pentru geantă și suport pentru sticle, design 
culoare: negru + roșu, material: cadru metalic cu 
vopsea roșie + blat MDF laminat. Dimensiuni 
(LxAxH): 95x50.5x75 / 94 cm.    

399,-

JADIS

 masă modernă pentru PC, design culoare: negru, material: cadru 
metalic cu vopsea neagră + blat de masă din MDF cu folie de carbon. 
Dimensiuni (LxAxH): 120x60x75 cm.    

799,-

TARCAL 80

 masă de lucru modernă cu raft, design culoare: stejar natural + alb sau fag + negru, material: MDF laminat 18 
mm (blat de masă) + metal. Dimensiuni TARCAL 80 (LxAxH): 80x40x72, TARCAL 100 (LxAxH): 100x60x72 cm, 
TARCAL 140 (LxAxH): 140x60x72 cm.   Revine în stoc 30.09.2021. 

479,-

 stejar natural + alb 

MACKENZIE 100

 birou modern / masă de joc cu suport pentru căști și două găuri pentru proiectarea cablurilor, design culoare: negru (+ autocolante roșii), material: cadru 
metalic cu vopsea neagră + blat de masă din MDF cu folie din PVC. Dimensiuni (LxAxH): 100x60x75 cm, 120x60x75 cm, 140x60x75 cm.   În stoc începând 
cu 13.09.2021. 

587,-

MACKENZIE LED 100

 birou modern / masă de joc cu suport pentru căști, iluminare LED RGB și două găuri pentru cabluri, design culoare: 
negru (+ autocolante roșii), material: cadru metalic cu vopsea neagră + blat de masă din MDF cu folie din PVC. 
Dimensiuni (LxAxH): 100x60x75 cm, 120x60x75 cm, 140x60x75 cm.   În stoc începând cu 13.09.2021. 

799,-

 fag + negru 
TARCAL 100
589,-

MACKENZIE 120
639,-

MACKENZIE LED 120
878,-

TARCAL 140
719,-

MACKENZIE 140
695,-

MACKENZIE LED 140
949,-

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEWNEW

NEW

NEW NEW

NEW

 bancă durabilă din metal pentru săli de așteptare, material: metal 
+ scaun din tablă perforată, culoare: argintiu (acoperire cu pulbere 
arsă) + crom (picioare), șuruburi de rectificare pe picioare. Dimensiuni: 
(LxAxH): 160x50x40 cm, scaun lățime: 48 cm, înălțime x adâncime 
șezut: 40x44cm, 3 locuri. Model epuizat.    

EMALA
469,- 529,-

 ca
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e 
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0
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11%
LATIF

 masă modernă pentru computer, cu o 
suprastructură pentru monitor, incluzând un 
cuier și un suport pentru sticle, design culoare: 
negru + roșu, material: cadru metalic cu vopsea 
roșie + tablă MDF laminată. Dimensiuni 
(LxAxH): 95x50x75 / 88 cm. Model epuizat.    

359,- 417,-
13%

 LED RGB

ELARO TIP1

 suport sub monitor, material: bambus lăcuit, design culoare: bambus 
natural sau alb. Dimensiuni (LxAxH): 60x20x13 cm.   În stoc începând cu 
11.10.2021 

109,-

 bambus 

ELARO TIP4

 suport sub monitor cu un raft, material: bambus lăcuit, design culoare: 
bambus natural sau alb. Dimensiuni (LxAxH): 52,5x25x13 cm.   În stoc 
începând cu 11.10.2021 

125,-

 bambus 

ELARO TIP2

 suport pentru monitor cu 2 sertare, material: bambus lăcuit, design 
culoare: bambus natural sau alb. Dimensiuni (LxAxH): 60x20x13 cm.   În 
stoc începând cu 11.10.2021 

157,-

 bambus 

ELARO TIP3

 suport sub monitor, material: bambus lăcuit, design culoare: bambus 
natural sau alb. Dimensiuni (LxAxH): 52,5x25x13 cm.   În stoc începând cu 
11.10.2021 

99,-

 bambus  alb 

129,-

 alb 

159,-

 alb 

189,-

 alb 

139,-

MELTEN

 masă pentru laptop, material: MDF + bambus, design culoare: alb + 
bambus natural, (LxAxH): 59x34x23 cm.    

199,-

NEW

EVALD

 masă portabilă, pliabilă, pentru laptop, cu înălțime reglabilă și parte 
reglabilă a plăcii superioare în trei poziții, material: MDF + metal, design: 
alb sau negru. Dimensiuni (LxAxH): 60x35x20 cm.    

143,-
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AMBRE

 masă modernă pentru PC, design culoare: stejar periat 
/ alb, blat de masă grosime 18 mm, material: DTD 
înfoliat, (LxAxH): 134,8x50,1x73,7 cm.    

899,-

 stejar artizan + grafit  stejar artizan + grafit 

 stejar artizan + alb  stejar artizan + alb mat 

 masă modernă pentru PC, design: stejar artizanal / alb mat, stejar 
artizanal / grafit sau ciment / alb mat, material: DTD laminat.
Dimensiuni (LxAxH): 120x51,6x87,5 cm.    

 gri carbon + alb mat 

ANDREO
356,-

 masă modernă pentru PC cu sertare, design: stejar artizanal / alb 
mat, stejar artizanal / grafit sau ciment / alb mat, material: DTD 
laminat. Dimensiuni (LxAxH): 125x51,6x75,5 cm.    

 gri carbon + alb mat 

TULIO
539,-

NEW

 stejar artizanal + grafit deschis-antracit  stejar artizan + alb 

 masă modernă pentru PC cu rafturi și sertar, design: stejar 
artizanal / alb mat, stejar artizanal / grafit-antracit deschis 
sau ciment / alb mat, material: DTD laminat. Dimensiuni 
(LxAxH): 145x51,6x111,6 cm.    

 gri carbon + alb mat NEREO
618,-

JOFRY

 birou PC cu extensie tastatură, material: 
metal + MDF, design: negru + argintiu. 
Dimensiuni: (LxAxH): 60x53,5x75 cm.    

258,-

NEW

ALYSANDRA TIP 2

 birou cu 2 sertare, design culoare: stejar 
+ picioare negre, material: DTD înfoliat + 
metal. Dimensiuni (LxAxH): 115x55x76 cm. 
Model epuizat.    

475,- 549,-
ALYSANDRA TIP 3

 birou cu sertare, design culoare: stejar + picioare negre, 
material: DTD înfoliat + picioare metalice. Dimensiuni 
(LxAxH): 140x60x74 cm. Model epuizat.    

749,- 850,-
MELLORA 90

 birou, design: DTD laminat - stejar + picioare din metal negru. 
Dimensiuni (LxAxH): 90x60x72 cm, 120x60x72 cm, 100x60x72 cm 
sau 150x60x72 cm.   În stoc începând cu 15.10.2021. 

245,-

MELLORA 100   258,- 
 MELLORA 150   299,- 

MELLORA 120   279,- 

NEW

 stejar + negru 
VEINA

 masă practică multifuncțională, 3 rafturi, design: DTD laminat + picioare metalice, culoare: stejar 
+ negru sau stejar + alb. Dimensiuni (LxAxH): 120x60x72 / 122 cm.   În proiectarea stejarului + 
reaprovizionare neagră a stocului 15.10.2021. 

375,-

 stejar + alb  alb 
KORNER NEW

 masă universală practică pentru colț cu rafturi, design culoare: alb sau stejar sonoma, 
material: DTD laminat, (LxAxH): 120 - 100 / 50-29 / 76 cm.    

429,-

 stejar sonoma 

 prun / alb SAMSON NEW

 masă pentru PC, design culoare: prun / alb sau stejar sonoma / alb, material: DTD laminat. Dimensiuni (LxAxH): 
110x55x76,1 cm. Produs slovac de calitate.    

 stejar sonoma / alb 
469,-

 prun / alb 
479,-

WESTA

 birou cu înălțime reglabilă pe roți, design: MDF cu 
folie din PVC, crestătură pe tabletă - picioare din 
metal negru + negru. Dimensiuni (LxAxH): 60x40x70-
90 cm.   În stoc începând cu 30.09.2021 

286,-

70
-9

0
cm

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

Preț 
redus

PLATON

 masă modernă pentru PC, design de 
culoare: alb / gri închis, material: DTD 
înfoliat, (LxAxH): 121,5x55,1x109,7 cm.    

699,-

NEW

13% 11%
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NEWNEW

ABES

masă modernă pentru PC, culoare: stejar sonoma / alb sau stejar artizanal / grafit, 
material: DTD laminat, (LxAxH): 110x55x75,2 cm. 

399,- 

stejar sonoma / alb stejar artizan / grafit

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE 

stejar sonoma / alb
EGON

masă pentru PC, design: stejar sonoma / alb, fag sau alb, material: DTD laminat, blat de masă cu o grosime de 
până la 22 mm, (LxAxH): 137x60x76,3 cm. 

498,- 

stejar sonoma
BANY

masă pentru PC cu sertare, design: stejar sonoma, alb sau fag, material: DTD laminat. Dimensiuni (LxAxH): 
140x60x76 cm. 

479,- 

stejar sonoma / alb
VERSAL NEW

masă pliabilă pentru PC cu sertare, design: stejar sonoma / alb sau alb, material: DTD laminat, (LxAxH): 
120x50x75 cm. 

729,- 

stejar sonoma / alb
EUSTACH

masă pentru PC, design: stejar sonoma / alb, fag sau material alb: DTD laminat, blat de masă cu grosimea de 
până la 22 mm, (LxAxH): 137x60x76,3 cm. 

729,- alb

alb alb

alb

fag

fag stejar sonoma / alb

fag

HANY NEW

masă PC cu sertare, design: stejar sonoma sau alb, canturi ABS, material: DTD laminat. Dimensiuni (LxAxH): 
118x60x75 cm. 

689,- 

alb stejar sonoma

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE 

RONY NEW

masă de colț pentru PC, design culoare: alb sau stejar sonoma, material: DTD laminat. Dimensiuni (LxAxH): 
84x84x74 cm. 

429,- 

alb stejar sonoma

Sfatul 
nostru!

MAXIM birou modern PC cu raft, culoare: alb, material: DTD 
laminat. Dimensiuni (LxAxH): 158x40x134 cm. 

549,- 
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FLOKI NEW

masă practică pentru PC cu raft, material: DTD, design, alb, 
(LxAxH): 120x60x150 cm. 

499,- 

grafit
TERINO

masă universală practică pentru colț universal (S / D) cu raft 
și 3 sertare, material: DTD laminat, design culoare: alb, grafit 
sau stejar artizanal. Dimensiuni (LxAxH): 138x50 / 110x75,4 cm. 
Potrivit și pentru spațiu deschis. 

799,- 

alb

stejar artizan

fag
B9 NEW

masă PC cu dulap, culoare: fag, alb sau stejar sonoma, material: DTD 
laminat. Dimensiuni (LxAxH): 123,5x55x75,5 cm. 

819,- 

fag

stejar sonoma

alb

IMAN

birou PC cu sertar și tablă magnetică, design: 
alb / negru, material: DTD laminat, (LxAxH): 
110x50x103 cm. 

489,- 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE 

stejar sonoma
JASMIN

masă practică multifuncțională pentru scriere sau bar, design culoare: alb sau stejar sonoma material: DTD 
laminat. Dimensiuni (LxAxH): 125x50x79,2 / 183 cm. 

556,- 

alb

stejar sonoma / alb

NOE NEW

masă de colț pentru PC, universal S / D, potrivită pentru amplasarea în spațiu deschis, 
material: DTD laminat, stejar sonoma design / alb, stejar wotan / alb, alb / ciment, alb / 
negru sau stejar san remo / alb. Dimensiuni (LxAxH): 135x135x74 cm. 

759,- 

alb/negru

alb / gri carbonstejar san remo / albstejar wotan / alb

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE 

blatul mesei cu grosimea de până la 22 mm

alb / stejar wotan
DALTON 2 NEW

masă universală de lux pentru PC, design: stejar sonoma / alb, alb 
/ stejar wotan sau alb / material grafit: DTD laminat. Dimensiuni 
mese (LxAxH): 138x67,5x75 cm. Dimensiuni dulap (LxAxH): 
138x40x62 cm. Dimensiuni (LxAxH): 167,5x138x75 cm. Blaturi de 
masă de până la 22 mm grosime. 

799,- 

alb /gri grafit

stejar sonoma / albstejar sonoma / alb

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE 

Sfatul 
nostru!
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MELICHAR

 masă PC, design: alb, stejar sonoma, material: DTD laminat. Dimensiuni (LxAxH): 79,5x50,5x71,8 cm.    
277,-

 stejar sonoma  alb 

 prun / alb 
RAFAEL NEW

 masă pentru computer cu raft, design: stejar sonoma / alb sau prun / alb, material: DTD laminat. Dimensiuni 
(LxAxH): 138,4x138x76,2 cm.    

959,-

 stejar sonoma / alb 

SIRISS MASĂ PC

 masă universală pentru computer, cu un sertar, design: 
alb, material: DTD înfoliat. Dimensiuni (LxAxH): 
108,5x50x75 cm.    

357,-

UMAG

 masă de colț PC cu raft, sertar pentru tastatură, 
design: stejar sonoma / negru lucios, material: DTD 
laminat. Dimensiuni (LxAxH): 115x90x74 cm.    

699,-

 stejar sonoma / negru lucios 
KARLIS

 birou PC cu sertar și spațiu de depozitare, design: stejar 
sonoma / alb, material: DTD laminat. Dimensiuni 
(LxAxH): 110x50x76,8 cm.    

449,-

 stejar sonoma / alb 

BENTOS

 masă de colț PC cu raft, material: DTD laminat, culoare: 
alb / ciment. Dimensiuni (LxAxH): 156,9x138x74,4 cm.    

929,-

BILI

 masă pentru PC, material: DTD laminat, culoare: gri 
închis-grafit / alb. Dimensiuni (LxAxH): 120x53x75,5 
cm.    

469,-

 stejar sonoma 
VERNER NEW

 masă PC, design: prun, stejar sonoma sau alb, material: DTD laminat. Dimensiuni (LxAxH): 82x50x74,6 cm.    
249,-  alb 

 prun 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

LARISTOTE

 birou PC cu 3 sertare, universal S / D, material: DTD 
înfoliat, design: stejar sonoma / alb. Dimensiuni 
(LxAxH): 123x50x76,5 cm.    

439,-

 stejar sonoma / alb 

KALIMERO

 masă practică pentru colț, din alb sau stejar sonoma, material: DTD laminat.
Dimensiuni (LxAxH): 120x90 / 45x75,6 cm.    

599,-

 alb  stejar sonoma  stejar sonoma 
MINESON

 birou practic multifuncțional de colț, design culoare: alb, alb / 
ciment sau stejar sonoma, material: DTD laminat. Dimensiuni 
(LxAxH): 124x42,4 / 90x75,5 / 145 cm.    

878,-

 alb 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

alb / gri carbon
895,-

PRODUS
CEH

DE CALITATE

PRODUS
CEH

DE CALITATE

PRODUS
ceh

DE CALITATE

Preț 
redus
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 BIROU TIP 16 
 160 x 80 x 76  cm

655,-

 BIROU TIP 12 
 100 x 80 x 76  cm

489,-

 RAFT TIP 03 
 75 x 38 x 182,6  cm

699,-

 DULAP CU ÎNCUIETOARE 
TIP 09 

 75 x 38 x 112,2  cm

739,-

 BIROU TIP 17 
 80 x 80 x 76  cm

465,-

 DULAP ÎNALT CU RAFTURI TIP 05 
 75 x 38 x 217,8  cm

1.119,-

 BIROU TIP 11 
 140 x 80 x 76  cm

579,-

KIT container TIP 14 + masă PC 
12 + masă PC 11 + colțar TIP 13 
+ raft TIP 04 + dulap TIP 05 + 

raft TIP 01

 RAFT TIP 04 
 75 x 38 x 112,2  cm

539,-

 DULAP TIP 10 
 50 x 38 x 112,2  cm

649,-

ASAMBLARE container TIP 14 
+ Masă PC 12 + Masă PC 11 + 

colțar TIP 13 

 DULAP ÎNALT CU RAFT 
TIP 06 

 50 x 38 x 217,8  cm

939,-

 PANOU CUIER TIP 19 
 50 x 24,6 x 180,6  cm

586,-

 DULAP RAFT TIP 07 
 75 x 38 x 182,6  cm

995,-

 RAFT ÎNALT TIP 02 
 50 x 38 x 217,8  cm

699,-

 DULAP CU ÎNCUIETOARE 
TIP 31 

 75 x 38 x 182,6  cm

979,-

 COLȚ TIP 13 PENTRU MASA 
PC TIP 11, 12 

 80 x 2,2 x 80  cm

299,-

 MĂSUȚĂ DE CAFEA TIP 32 
 90 x 60 x 45,2  cm

517,-

 DULAP 
SUSPENDAT 

TIP 20 

899,-

 50 x 55 x 182,6  cm  50 x 38 x 182,6  cm

 DULAP RAFT 
TIP 08 

849,-

 CONTAINER CU 
ÎNCUIETOARE 

TIP 30 
 43 x 48 x 66,7  cm

844,-

 TIP 14 
CONTAINER 

 43 x 48 x 66,7  cm

719,-

 grafit / alb 

 grafit / artizan 

 san remo / alb 

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

RIOMA  sistem modern de mobilier modular potrivit pentru birouri, săli de lucru sau de întâlnire, material: DTD laminat, design color: grafit nou / alb, san remo / alb, alb 
sau grafit nou / artizan, grosime laminat 22mm, mânere metalice elegante. Posibilitatea de a asambla seturi conform propriilor idei, componentele sunt vândute 
individual și toate versiunile de culoare sunt în stoc - disponibile imediat. Produs slovac de calitate.   

 alb 

1.099,-

 COMODA 4 - SERTAR TIP 22 
 75 x 38 x 112,2  cm

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

 RAFT ÎNALT TIP 01 
 75 x 38 x 217,8  cm

759,-

217,8
cm

.

217,8
cm

.

217,8
cm

.

217,8
cm

.

Sfatul 
nostru!

PENTRU
KONDELA
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 04 RAFT ÎNALT 
 72,5 x 33,8 x 186  cm

 03 RAFT JOS 
 72,5 x 33,8 x 115,4  cm

 06 MASĂ DE COLȚ PC 
 67,5 x 67,5 x 73,5  cm

 09 RAFT DE COLȚ 
 62,7 x 62,7 x 186  cm

 13 CABINET 
 72,5 x 33,8 x 115,5  cm

 02 MASA PC 
 100 x 67,5 x 73,5  cm

 08 MASĂ DE ȘEDINȚĂ 
 147,8 x 67,5 x 73,5  cm

 05 DULAP 5 RAFTURI
 72,5 x 33,8 x 186  cm

 10 DULAP CU RAFTURI 
 72,5 x 33,8 x 186  cm

 12 CONTAINER 
 39 x 40,5 x 62,7  cm

Sertar superior blocabil 

 07 CONTAINER 
 39 x 40,5 x 56,6  cm

 01 BIROU 
 150 x 67,5 x 73,5  cm

599,-

626,-

429,-

587,-

597,-

429,- 289,-

399,-

429,-

298,-

289,- 289,-

389,-

448,-

309,-

196,-

429,-

298,-

196,- 196,-

429,-

799,-

447,-

349,-

449,-

839,-

469,-

369,-

799,-

447,-

349,-

429,-

587,-

597,-

429,-

389,-

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

JOHAN 2 NEW  set modular universal de birou, material: DTD laminat, design culoare: prun / alb, 
stejar sonoma / alb sau alb, produs slovac de calitate, versiune îmbunătățită 
a muchiei. 

 alb 

 prun / alb  stejar sonoma / alb 

 preț pentru setul ilustrat 
pe stejar sonoma / alb 

 2.537,- 
 preț pentru setul 
ilustrat pe design 
prun / alb 

 2.609,- Preț 
redus

 Dulapul este cu o încuietoare 

 cu suport de tastatură 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE
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 TIP AS 005 DULAP 
CU CUIER + 

ÎNCUIETOARE 
 57 x 55 x 175  cm

778,-

 TIP AS 013 DULAP 
MIC 

 57 x 34 x 71  cm

255,-

 TIP AS 001 RAFT 
 57 x 34 x 175  cm

399,-

 TIP AS 011 DULAP 
JOS + ÎNCUIETOARE 

 57 x 34 x 71  cm

379,-

 TIP AS 002 DULAP 
UȘĂ INFERIOARĂ + 

ÎNCUIETOARE 
 57 x 34 x 175  cm

556,-

 TIP AS 010 DULAP 
MIC 

 57 x 34 x 71  cm

219,-

 TIP AS 003 UȘĂ 
SUPERIOARĂ + UȘĂ 

INFERIOARĂ + 2X 
ÎNCUIETOARE 
 57 x 34 x 175  cm

598,-

 TIP AS 015 
CONTAINER CU 

4 SERTARE + 
ÎNCUIETOARE 
 43 x 60 x 61  cm

769,-

 TIP AS 004 DIN 
STICLĂ CU DULAP + 

UȘĂ INFERIOARĂ 
 57 x 34 x 175  cm

899,-

 TIP AS 016 
CONTAINER CU 3 

SERTARE 
 43 x 56 x 48  cm

559,-

 TIP AS 035 DULAP 
DESCHIS CU 2 RAFTURI 

 57,2 x 33,6 x 105,9  cm

289,-

 TIP AS 034 DULAP 
2DV, RAFT + 

ÎNCUIETOARE 
 57,2 x 33,6 x 105,9  cm

497,-

 TIP AS 021PI (SCRIS) SAU 
TIP AS 021ZA (ȘEDINȚE) 

MASA 120 
 120 x 70 x 76  cm

379,-

 TIP AS 022 MASĂ 150 
ȘEDINȚE CU ARC 

 150 x 70 x 76  cm

556,-

 TIP AS 020PI (SCRIS) SAU 
AS 020ZA (ȘEDINȚE) 

MASA 150 
 150 x 70 x 76  cm

446,-

 TIP AS 006 DULAP 
CU CUIER + 

ÎNCUIETOARE 
 57 x 34 x 175  cm

629,-

 TIP AS 023 BIROU CU 
EXTENSIE 

 70 x 70 x 76  cm

439,-

 TIP AS 007 
DULAP RAFT + 
ÎNCUIETOARE 
 57 x 34 x 175  cm

665,-

 TIP AS 026 MĂSUȚĂ 
DE CAFEA 

 63 x 63 x 45  cm

219,-

 TIP AS 009 ETAJERĂ 
CU 4 RAFTURI 
 30 x 34 x 175  cm

319,-

 TIP AS 014 DULAP 
COLȚ 

 34 x 34 x 76  cm

199,-

 TIP AS 030 PANOU 
CUIER 

 50 x 1,6 x 175  cm

219,-

 TIP AS 024 MASĂ CU 
COLȚ ARCUIT 
 70 x 70 x 76  cm

279,-

 SET DE RAFTURI TIP 
AS 037 4BUC PENTRU 
DULAPURI (PENTRU 

TOATE DULAPURILE CU 
EXCEPȚIA TIP AS 005 ȘI 

TIP AS 009) 
 54 x 29,6 x 1,6  cm

139,-

 TIP AS 032 SOCLU 
PENTRU DULAP 005 

 57 x 51 x 5  cm

59,-

 TIP AS 033 SOCLU 
PENTRU DULAP AS009 

 30 x 30 x 5  cm

47,-

 TIP AS 036 SET 
DE RAFTURI 4BUC 
PENTRU DULAP TIP 

AS 005 
 54 x 51 x 1,6  cm

188,-

 TIP 031 SOCLU PENTRU 
DULAP CU EXCEPȚIA 

005.009 
 57 x 30 x 5  cm

54,-

 TIP AS 029 RAFT DE 
PERETE 

 120 x 25 x 25  cm

189,-

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

TEMPO ASISTENT NEW  set modular potrivit pentru birouri, săli de muncă, săli de școli sau săli de ședințe, material: DTD laminat, canturile ABS sunt pe blaturi AS-
020, 021, 022, 023, 024, design color: fag, stejar sonoma sau cireș. Posibilitatea de asamblare a setului conform propriilor idei, componentele 
sunt vândute individual și sunt în stoc - disponibile imediat în toate culorile listate. Produs slovac de calitate.   

 fag  fag  stejar sonoma 

 cireș  stejar sonoma 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PENTRU
KONDELA
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 MASĂ PC MAURUS NEW 
MA 11 

 203,4 x 176 x 70,7  cm

799,-

 MAURUS NEW MA 32 
CABINET 

 110,9 x 33,5 x 107,6  cm

528,-

 MAURUS NEW MA 50 
DULAP 

 181,2 x 33,5 x 181,2  cm

1.039,-

 MAURUS NEW MA 52 
CABINET 

 110,9 x 33,5 x 181,2  cm

759,-

MAURUS NEW  set birou, design: stejar sonoma deschis / alb, material: DTD laminat (16mm)   

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

OSCAR  Mobilierul modular Oscar este potrivit pentru mobilarea birourilor, a sălilor de lucru, a camerelor studenților, a spațiilor de locuit, precum și a sălilor de clasă și a sălilor de ședințe. Mobilierul este 
fabricat din material de înaltă calitate tratat la suprafață DTD / MDF (grosime: 18 mm), în designul de cireș - american, picioare și mânere: crom mat. Containerul este pe roți cu blocare centrală, 
sertarele sunt pe șine metalice. Posibilitatea de asamblare a setului după propriile idei. Toate elementele sunt livrate nemontate. Componentele de asamblare sunt vândute individual.   

 T02 - BIROU 
 120,2 x 45,2 x 76  cm

389,-

 T04 - BIROU 70 
 70,4 x 70,4 x 76  cm

397,-

 T03 - MASĂ CONFERINȚĂ 
 150,4 x 70,4 x 76  cm

519,-

 T05 - MASĂ CU COLȚ ARCUIT 
 70,4 x 70,4 x 76  cm

418,-

 MASĂ PC, SERTAR TASTATURĂ, 2 
SERTARE, 1 RAFT 
 150,4 x 60,2 x 76  cm

869,-

 T01 - BIROU 
 150,4 x 76 x 70,4  cm

567,-

 C03 - DULAP CU UȘĂ JOS 
 79,2 x 38,1 x 160,6  cm

668,-

 C09 - RAFT SUSPENDAT 
 96 x 19 x 24,5  cm

96,-

 C04 - DULAP JOS DESCHIDE 
3 UȘI 

 120,4 x 38,1 x 85,2  cm

689,-

 C08 - RAFT DE PERETE 
 120 x 25,2 x 25,2  cm

215,-

 C07 - CONTAINER CU 3 SERTARE 
CU ÎNCHIDERE CENTRALIZATĂ 

 39,2 x 47,2 x 59,8  cm

619,-

 C02 - BIBLIOTECĂ 
 57,5 x 34 x 179,2  cm

569,-

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

 Tabelul de margine până la 36mm, DTD / MDF- 18 mm
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JULIA

TIP 8 DULAP SUPERIOR 
2DV + STICLĂ 60

60x32x71,8 cm

595,-

TIP 1 DULAP SUPERIOR 
DESCHIS W.30

30x30,2x71,8 cm

149,-

TIP 52 DULAP INFERIOR 
1DV W.40

40x52x82 cm

349,-

DETALII BLAT DE LUCRU  
blat, adâncime 60 cm, decor stejar craft AURIU

199,- / 1m-38mm

TIP 10 DULAP SUPERIOR 
1DV COLȚ L.60
60x60x72 cm

499,-

TIP 3 CUTIE DE CAPĂT 
SUPERIOR W.30
30x30x71,8 cm

159,-

TIP 54 DULAP INFERIOR 
1DV W.40

45x52x82 cm

387,-

TIP 62 SERTAR INFERIOR 
CU 3 SERTARE L.90

83,5x83,5x82 cm

788,-

TIP 12 DULAP SUPERIOR 
2DV ÎNCLINABIL L.80

80x32x71,8 cm

659,-

TIP 5 DULAP SUPERIOR 
1DV W.45

45x32x71,8 cm

298,-

TIP 56 DULAP INFERIOR 
2DV W.60

60x52x82 cm

429,-

TIP 9 DULAP SUPERIOR 
1DV ÎNCLINABIL L.60

60x32x36 cm

329,-

TIP 53 DULAP INFERIOR 3 
SERTARE L.40
40x52x82 cm

636,-

TIP 61 DULAP INFERIOR 3 
SERTARE L.80
80x52x82 cm

899,-

TIP 60 DULAP INFERIOR 
2DV W.80

80x52x82 cm

489,-

TIP 11 DULAP SUPERIOR 
2DV W.80

80x32x71,8 cm

456,-

TIP 4 DULAP SUPERIOR 
1DV W.40

40x32x71,8 cm

268,-

TIP 55 UȘĂ MAȘINĂ DE 
SPĂLAT VASE CU 45

45x1,6x72 cm

219,-

TIP 92 SOCLU DE CAPĂT 
PENTRU DULAPURI 

ÎNALTE
53x1,6x10 cm

42,-

TIP 94 PLINTĂ PENTRU 
MAȘINĂ DE SPĂLAT 

VASE L.45
45x1,6x9 cm

56,-

TIP 91 SOCLU DE CAPĂT 
PENTRU DULAPURI 

INFERIOARE
46,5x1,6x10 cm

27,-

TIP 93 PLINTĂ PENTRU 
MAȘINĂ DE SPĂLAT 

VASE L.60
60x1,6x9 cm

69,-

TIP 13 DULAP SUPERIOR 
2DV UȘĂ + STICLĂ L.80

80x32x71,8 cm

767,-

TIP 6 DULAP SUPERIOR 
2DV L.60

60x32x71,8 cm

399,-

TIP 57 DULAP INFERIOR 
3 SERTARE L.60

60x52x82 cm

729,-

TIP 51 CUTIE CAPĂT 
INFERIOR W.30
30x56,5x72 cm

208,-

TIP 59 UȘĂ MAȘINĂ DE 
SPĂLAT VASE W.60

60x1,6x72 cm

269,-

TIP 7 DULAP SUPERIOR 
2DV ÎNCLINABIL L.60

60x32x71,8 cm

499,-

TIP 95 PLACA DE CAPĂT
1,6x59x82 cm

107,-

TIP 80 DULAP ÎNALT 
2DV, RAFT L.60
60x58x217,2 cm

1.149,-

TIP 81 DULAP ÎNALT 
2DV. CUPTOR + MICRO, 

L.60
60x58x217,2 cm

857,-

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE 

set de bucătărie modular modern, design: corp alb / ușă gri pal sau corp alb / ușă gri închis, material: ușă din 
folie MDF, corp DTD laminat, mânere metalice de calitate. Prețul dulapurilor din sistemul modular include 
plinte, fără blat. Prețul blatului este de 199,- pe m - grosime 38 mm. 

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

TIP 2 DULAP SUPERIOR 
1DV W.30

30x32x71,8 cm

235,-
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TIP 58 DULAP INFERIOR 
PENTRU CUPTOR L.60

60x52x82 cm

318,-
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set de bucătărie modular modern, material: DTD laminat, design: stejar corp / ușă stejar 
sau stejar corp / ușă gri mat. Prețul dulapurilor din sistemul modular este fără blat și 
șina de jos. Prețul pentru blatul de lucru din stejar artizanal este de 266 ,- / m - 38 mm 
grosime, prețul pentru blatul gri negru este de 298 ,- / m - 38 mm grosime. Posibilitatea 
de a cumpăra plinta de stejar artizanal de 1 m la prețul de 44 ,- sau de 2 m la prețul de 
67 ,-. Pentru fiecare dulap inferior este necesar să comandați 2 bucăți de suporturi - preț 
4 ,- / 2 bucăți. 

LANGEN

47,- 36,-

125,-164,- gri mat

UȘĂ LA MAȘINA DE 
SPĂLAT VASE

59,6x57/44,6x57 cm

gri mat
288,-
gri mat

329,-
gri mat

489,-
gri mat

386,-
gri mat

417,-
gri mat

469,-
gri mat

58,-

UȘĂ LA MAȘINA DE 
SPĂLAT VASE

59,6x71,3/44,6x71,3 cm

stejar artizan 47,- stejar artizan

G30
30x32x72 cm

219,-
stejar artizan

G40
40x32x72 cm

239,-
stejar artizan

G60G
60x45x72 cm

364,-
stejar artizan

G40G
40x45x72 cm

296,-
stejar artizan

G60
60x32x72 cm

296,-
stejar artizan

G60N
60x60x72 cm

375,-
stejar artizan

299,-
gri mat

G60KN
60x32x36 cm

229,-
stejar artizan

347,-
gri mat

G80K
80x32x36 cm

259,-
stejar artizan

299,-
gri mat

359,-
gri mat

N40
40x58x36 cm

249,-
stejar artizan

N60
60x58x36 cm

288,-
stejar artizan

876,-
gri mat

899,-
gri mat

939,-
gri mat

1.117,-
gri mat

dimensiunea interioară pentru cuptor 
(LxAxH): 59x56x59,5, dimensiunea 

interioară pentru cuptorul cu microunde 
(LxAxH): 59x56x38

D60PM
60x58x212 cm  

796,-
stejar artizan

669,-
gri mat

419,-
gri mat

769,-
gri mat

769,-
gri mat

467,-
gri mat

899,-
gri mat

899,-
gri mat

369,-
gri mat

D90N
79x79x82 cm

569,-
stejar artizan

D60Z
60x47x82 cm

299,-
stejar artizan

D60
60x47x82 cm

339,-
stejar artizan

D40
40x47x82 cm

285,-
stejar artizan

mânere negre stejar artizan

Dulapurile inferioare și superioare sunt livrate împreună cu sistemul Push Open și în 
același timp cu un mâner. Pentru dulapurile D60S3 și D40S3, este necesar să alegeți un 
dulap cu mâner sau sistem Push Open. 

vulcan negruPUSH OPEN

59,6x71,3cm

129,-

59,6x57 cm44,6x71,3cm

99,-

44,6x57 cm

D40SP
40x58x212 cm

695,-
stejar artizan

dulap pentru 
alimente

D60ZL
60x58x212 cm

659,-
stejar artizan

dulap pentru 
frigider încorporat

D60R
60x58x212 cm

825,-
stejar artizan

dulap pentru 
alimente

D60S3U
60x47x82 cm

719,-
stejar artizan

mânere

D60S3P
60x47x82 cm

719,-
stejar artizan

push to open

D40S3P
40x47x82 cm

638,-
stejar artizan

push to open

D40S3U
40x47x82 cm

638,-
stejar artizan

mânere

suport mobil pentru vin cu suporturi pentru sticlă, design: placă MDF-natural + metal-
argintiu. Dimensiuni (LxAxH): 75x35x85 cm. Model disponibil doar până la epuizarea 
stocurilor. 

GROBY
235,- 269,-

suport pentru vin, design: crom, (LxAxH): 
30x24x76 cm. Model disponibil doar până 
la epuizarea stocurilor.

VINER
159,- 

raft multifuncțional pe roți care conține 3 coșuri metalice și 3 rafturi, design: MDF-alb 
+ metal-argintiu. Dimensiuni (LxAxH): 88x30x96 cm. Model disponibil doar până la 
epuizarea stocurilor. 

ATRES
299,- 339,-

11%
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1.179,-
 alb luciu înalt 

289,-
 alb luciu înalt 

559,-
 alb luciu înalt 

996,-
 alb luciu înalt 

869,-
 alb luciu înalt 

589,-
 alb luciu înalt 

1.169,-
 alb luciu înalt 

528,-
 alb luciu înalt 

427,-
 alb luciu înalt 

289,-
 alb luciu înalt 

119,-
 stejar sonoma 

539,-
 alb luciu înalt 

289,-
 alb luciu înalt 

1.356,-
 alb luciu înalt 

529,-
 alb luciu înalt 

319,-
 alb luciu înalt 

 DR L 
 72,5 x 72,5 x 82  cm

1.059,-
 stejar sonoma 

 D20 OTV 
 20 x 52,5 x 82  cm

369,-
 stejar sonoma 

 D40 
 40 x 54,5 x 82  cm

469,-
 stejar sonoma 

 D60 3 ZAS 
 60 x 54,5 x 202  cm

858,-
 stejar sonoma 

 D80 
 80 x 54,5 x 82  cm

719,-
 stejar sonoma 

 D80 ZL 
 80 x 54,5 x 82  cm

435,-
 stejar sonoma 

 D80 3 ZAS 
 80 x 54,5 x 82  cm

996,-
 stejar sonoma 

 D60 KU 
 60 x 55 x 82  cm

499,-
 stejar sonoma 

 G60 U 
 60 x 32 x 60  cm

329,-
 stejar sonoma 

 G60 OK 
 60 x 32 x 30  cm

238,-
 stejar sonoma 

 G20 OTV 
 20 x 30 x 60  cm

119,-
 alb luciu înalt 

 GR 
 52,5 x 52,5 x 60  cm

457,-
 stejar sonoma 

 G30 
 30 x 32 x 60  cm

229,-
 stejar sonoma 

 D60 
 60 x 54,5 x 202  cm

 Dulap de alimente. 

1.019,-
 stejar sonoma 

 G80 
 80 x 32 x 60  cm

389,-
 stejar sonoma 

 G40 
 40 x 32 x 60  cm

248,-
 stejar sonoma 

 set de bază în proiectare: ușă stejar sonoma trufel / corp stejar 
sonoma trufel, DTD laminat, grosimea blatului de lucru 28 mm, 
dimensiunea superioară cu dulap de hotă 2,6 m, dimensiunea 
inferioară 2 m, dulapurile sunt furnizate inclusiv blatul de lucru 
și bara inferioară, dulapul pentru chiuvetă furnizat fără blatul de 
lucru. Posibilitatea de a achiziționa o chiuvetă universală S / D la 
prețul de 399,-.    

 KALEN 
 1.999,-  

 set de bază în designul ușii: stejar gri deschis + stejar închis / corp 
stejar gri deschis, DTD laminat, grosime blat de lucru 28 mm, 
dimensiune superioară dulap hotă 2,4 m, dimensiune inferioară 
1,8 m, dulapurile inferioare sunt furnizate inclusiv blatul de lucru 
și șinele inferioare, dulap pentru chiuvetă furnizat fără blat. 
Posibilitatea de a achiziționa o chiuvetă universală S / D la prețul 
de 399,-.    

 KLANTON 
 2.327,-  

579,-
 alb luciu înalt 

 G80 U 
 80 x 32 x 60  cm

446,-
 stejar sonoma 

 sistem silențios de închidere cu oprirea sertarului 

 sistem silențios de închidere a ușilor - balamale 

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 set de bază pentru bucătărie în următoarele versiuni: corp DTD laminat, canturi ABS, stejar sonoma, ușă - luciu alb lucios 
HG sau ușă laminată corp DTD alb / stejar sonoma. Dimensiune superioară cu dulap de hotă: 2,6 m, dimensiune inferioară: 
2,6 m, grosime blat 38 mm, toate dulapurile inferioare sunt livrate cu blat (cu excepția dulapului D80ZL) și șină inferioară. 
Posibilitatea de a achiziționa o chiuvetă universală S / D la prețul de 399,-. Posibilitatea de a achiziționa un blat suplimentar 
de 38 mm pentru 259,- / m. 

 LINE 

 stejar sonoma / alb lucios 

 stejar sonoma 

 grosimea blatului până la 38 mm 

 preț redus pentru setul de bază 2,6 m în design alb lucios

EXTRA 
LUCIOS HG 3.889,-    

 3.199,-    

 preț redus pentru setul de bază de 2,6 
m în proiectarea stejarului sonoma 
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 set de bază în proiectare: stejar sonoma / corp alb, DTD laminat, grosime blat 28 mm, 
dimensiune superioară cu dulap de hotă 1,8 m, dimensiune inferioară 1,2 m, dulapurile 
inferioare sunt furnizate inclusiv blatul de lucru și șina inferioară, dulapul pentru chiuvetă 
furnizat fără blat. Posibilitatea de a achiziționa o chiuvetă universală S / D la prețul: 399,-.    

 SARITA ZZ 
 1.369,-  

 G60 
 60 x 32 x 72  cm

469,-

169,-

 UȘĂ LA MAȘINA DE 
SPĂLAT VASE 
 44,6 x 71,3  cm

 59,6x71,3 cm la prețul 
de 199 ,-

 D90N 
 79 x 79 x 82  cm

689,-

 D80S3 
 80 x 47 x 82  cm

899,-

 D25PZ 
 25 x 45 x 72  cm

137,-

 G50K 
 50 x 32 x 40  cm

255,-

 G30 
 30 x 32 x 72  cm

298,-

 UȘĂ LA MAȘINA DE 
SPĂLAT VASE 

 44,6 x 57  cm
 59,6x57 cm la prețul

de 169 ,-

145,-

 D60S3 
 60 x 47 x 82  cm

857,-

 D60 
 60 x 47 x 82  cm

509,-

 G60KN 
 60 x 32 x 36  cm

278,-

 W200 
 20 x 30 x 72  cm

157,-

 G60N 
 60 x 60 x 72  cm

469,-

 D60ZK 
 60 x 57 x 82  cm

639,-

 D80Z 
 80 x 47 x 82  cm

509,-

556,-

469,-

 W40S 
 40 x 32 x 126  cm

 D20W 
 20 x 45 x 82  cm

255,-

 G25PZ 
 25 x 30 x 72  cm

126,-

 D40S1 
 40 x 47 x 82  cm

509,-

 G60S 
 60 x 32 x 72  cm

458,-

814,-

 K120 
 120 x 32 x 126  cm

 D20P 
 20 x 45 x 82  cm

209,-

 G80S 
 80 x 32 x 72  cm

536,-

 D40S4 
 40 x 47 x 82  cm

728,-

 G30S 
 30 x 32 x 72  cm

286,- 329,-

 D60 ZL 
 60 x 58 x 212  cm

 dulap pentru frigider 
încorporat 

986,-

 D30 
 30 x 47 x 82  cm

339,-

 G80 
 80 x 32 x 72  cm

556,-

 D60P 
 60 x 58 x 212  cm

 dimensiunea interioară 
a cuptorului (LxAxH): 

57x56x59,5 cm 

1.076,-

 D60R 
 60 x 58 x 212  cm
 dulap pentru 

alimente 

1.248,-

 Set de bucătărie modern în stil rustic, mânere metalice, material: DTD laminat + lamele din MDF, design: corp alb, ușă din pin Andersen. Prețul dulapurilor modulare este fără blat 
și șină de jos. Prețul pentru blatul de lucru din stejar lancelot este de 259,- / m - 38 mm grosime, prețul pentru șina de jos este de 67,- / m. Pentru fiecare dulap inferior, cu excepția 
D25PZ, este necesar să comandați 2 bucăți de suporturi - preț 4,- / 2 buc.    

PROVANCE

379,-339,-

 D40 
 40 x 47 x 82  cm

 G40S 
 40 x 32 x 72  cm

 G40 
 40 x 32 x 38  cm

 D80 
 80 x 47 x 82  cm

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 
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 ZK-60 K1 
 60 x 60 x 85  cm

419,-

 DN-88*88 
 88 x 88 x 85  cm

869,-

 DZ-80 
 80 x 45 x 85  cm

299,-

 DO-20 
 20 x 45 x 85  cm

269,-

 D-40 S1 
 40 x 45 x 85  cm

389,-

 D-80 S3 
 80 x 60 x 85  cm

829,-

 OG-60 
 60 x 30 x 29  cm

139,-

 G-40 
 40 x 30 x 64,8  cm

169,-

 S-40 
 40 x 56 x 211  cm

839,-

 GO-20 
 20 x 30 x 64,8  cm

169,-

 GO-30 
 30 x 30 x 64,8  cm

169,-

 OGW1-80 
 80 x 30 x 64,8  cm

369,-

 GN-58*58 
 58 x 58 x 64,8  cm

389,-

 JURA NEW B 

 80 GU-72 
 80 x 31 x 71,5  cm
 crem, roșu, alb 

469,-

 80 ZL 2F BB 
 80 x 52 x 82  cm 
 crem, gri, alb 

439,-

 30 G-72 1F 
 30 x 31 x 71,5  cm 
crem, roșu, alb 

339,-

 60 GU-72 
 60 x 31 x 71,5  cm
 crem, roșu, alb 

439,-

 80 D 2F BB 
 80 x 52 x 82  cm 
 crem, gri, alb 

499,-

 30 D ZAK BB 
 30 x 55 x 72  cm

 gri 

269,-

 40 G-72 1F 
 40 x 31 x 71,5  cm
crem, roșu, alb

279,-

 30 G ZAK-72 
 30 x 30 x 71,5  cm

  gri 

226,-

 60 D 1F BB 
 60 x 52 x 82  cm
  crem, alb, gri 

389,-

 60 DG BB 
 60 x 52 x 82  cm
 crem, gri, alb 

329,-

 60 OK-40/60 GU-36 
 60 x 31 x 35  cm 

 crem, roșu, alb 

299,-

 40 D 4S BB 
 40 x 52 x 82  cm  crem, 

gri, alb 

529,-

 90/90 DN BB 
 83/83 x 50 x 82  cm 

 crem, gri, alb 

1.099,-

 60/60 N G-72 
 59/59 x 31 x 71,5  cm

 crem, roșu, alb

629,-

 40 DK-210 2F 
 40 x 57 x 210  cm 

 crem, roșu, alb, gri 

1.089,-

 crem / gri 

 preț pentru setul de bază 2,6 m 

 PRADO  set de bază în design ușă: MDF crem extra luciu, corp: gri, MDF crem ușă extra luciu / gri MDF extra luciu, corp: 
gri sau ușă MDF albă extra luciu, gri , DTD laminat, grosimea blatului de lucru 28 mm. Dimensiunile superioare 
și inferioare 2,6 m, dulapurile ZZ inferioare sunt furnizate inclusiv blatul de lucru și șina inferioară. Dulapurile 
modulare sunt livrate fără blat, inclusiv șina de jos. (Posibilitatea de a cumpăra travertin PD la prețul de 239,- / 1m). 
Posibilitatea de a achiziționa o chiuvetă universală S / D la prețul de 399,-.    

 3.889,- 

 alb / alb 

Dulapurile superioare sunt în culorile ușilor: 
MDF crem extra lucios HG sau MDF roșu extra 
luciu HG sau MDF alb extra luciu HG. Dulapurile 
inferioare sunt în culorile ușilor: MDF crem extra 
lucios HG, MDF gri extra luciu HG sau MDF alb 
extra luciu HG, dulap alimentar 40DK-2102F și în 
roșu extra lucios. 

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 set de bază în proiectare: corp alb-wenge / wenge, DTD laminat, grosime blat 28 mm, dimensiune superioară cu dulap de hotă 2,6 m, 
dimensiune inferioară 2 m, dulapurile sunt livrate inclusiv blat, dulap chiuvetă furnizat fără blat. Dulapurile modulare sunt furnizate, 
inclusiv blatul de lucru și șina inferioară. Posibilitatea de a achiziționa o chiuvetă universală S / D la prețul de 399,-.   2.299,-  

 preț pentru setul de bază 2,6 m 
 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

EXTRA 
LUCIOS HG

 sistem silențios de închidere cu oprirea sertarului 

 sistem silențios de închidere a ușilor - balamale 

 mânere metalice 
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399,-
gri mat

1.159,-
gri mat

549,-
gri mat

326,-
gri mat

299,-
gri mat

447,-
gri mat

1.099,-
gri mat

365,-
gri mat

969,-
gri mat

249,-
gri mat

309,-
gri mat

249,-
gri mat

279,-
gri mat

299,-
gri mat

249,-
gri mat

289,-
gri mat

549,-
gri mat

80 ZL 2F BB
80x52x82 cm

469,-
alb HG

80 D 3S BB
80x52x82 cm

suporturi 
Metabox

1.299,-
alb HG

40 D 3S BB
40x52x82 cm

599,-
alb HG

40 D 1F BB
40x52x82 cm

389,-
alb HG

15 D CARGO BB
15x52x82 cm
dulap cu coș 

extensibil

569,-
stejar lancelot

60 D GAZ BB
60x52x82 cm

329,-
alb HG

15 D OTW BB
15x50x82 cm

289,-
stejar lancelot

60 D 3S BB
60x52x82 cm

suporturi 
Metabox

1.219,-
alb HG

60 D 1F BB
60x52x82 cm

419,-
alb HG

90X90 DN 1F BB
83/83x52x82 cm

1.129,-
alb HG

30 D OTW BB
30x50x82 cm

319,-
stejar lancelot

60 GU-36 1F
60x31x36 cm

299,-
alb HG

60 NAGU-36 1F
60x57x36 cm

349,-
alb HG

50 GU-36 1F
50x31x36 cm

299,-
alb HG

40 NAGU-36 1F
40x57x36 cm

299,-
alb HG

60 G-72 1F
60x31x71,5 cm

359,-
alb HG

40 G-72 1F
40x31x71,5 cm

289,-
alb HG

30 G-72 1F
30x31x71,5 cm

349,-
alb HG

58X58 GN-72 1F
59/59x31x71,5 cm

649,-
alb HG

30 G-72 OTW
30x29x71,5 cm

239,-
stejar lancelot

279,-
gri mat

399,-
gri mat

339,-
gri mat

369,-
gri mat

799,-
gri mat

1.729,-
gri mat

969,-
gri mat

936,-
gri mat

1.689,-
gri mat

40 G-13 1S
40x31x13 cm

189,-
stejar lancelot

80 GU-36 1F
80x31x36 cm

329,-
alb HG

80 GU-72 2F
80x31x71,5 cm

479,-
alb HG

80 NAGU-36 1F
80x57x36 cm

379,-
alb HG

60 GU-72 2F
60x31x71,5 cm

456,-
alb HG

40 DK-210 2F
40x57x210 cm

1.099,-
alb HG

60 DK-210 2F
60x57x210 cm

1.399,-
alb HG

199,-
gri mat

159,-
gri mat

169,-
gri mat

129,-
gri mat

15 G-72 OTW
15x29x71,5 cm

239,-
stejar lancelot

30 G-72 ZAK
30x29x71,5 

cm

239,-
stejar lancelot

30 D ZAK BB
30x55x72 cm

289,-
stejar lancelot

UȘĂ LA 
MAȘINA DE 

SPĂLAT VASE 
ZM 713X596

59,6x1,6x71,3 cm

279,-
alb HG

UȘĂ LA 
MAȘINA DE 

SPĂLAT VASE 
ZM 570X596

59,6x1,6x57 cm

239,-
alb HG

UȘĂ LA 
MAȘINA DE 

SPĂLAT VASE 
ZM 713X446

44,6x1,6x71,3 cm

229,-
alb HG

UȘĂ LA 
MAȘINA DE 

SPĂLAT VASE 
ZM 570X446

44,6x1,6x57 cm

199,-
alb HG

60 DP-210 2F
60x57x210 cm
dimensiunea 

interioară HxD: 
58,5x56,8 cm

1.369,-
alb HG

60DPS-210 3S 1F
60x57x210 cm
dimensiunea 

interioară HxD: 
58,5x56,8 cm

1.959,-
alb HG

60 DKS-210 
3S 1F

60x57x210 cm

1.999,-
alb HG

MESAJ DE LUCRU stejar lancelot
MDF alb extra lucios HG / stejar lancelot

VEGA

sistem silențios de închidere cu oprirea 
sertarului

sistem silențios de închidere a ușilor - 
balamale

sistem de bucătărie modern modular în design ușă: MDF alb extra lucios HG / stejar lancelot, corp: stejar lancelot sau gri mat, corp: stejar lancelot, DTD laminat, grosime blat 28 mm. 
Dulapurile din sistemul modular sunt furnizate, inclusiv șina de jos fără blat. Opțiunea de a achiziționa un blat de stejar lancelot la prețul de 239,- / m. Posibilitatea de a achiziționa o 
chiuvetă universală S / D la prețul de 399,-.

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

30 D CARGO BB
30x52x82 cm
dulap cu coș 

extensibil

699,-
stejar lancelot

80 D 2F BB
80x52x82 cm

535,-
alb HG

stejar lancelot/ gri mat

EXTRA 
LUCIOS HG
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AURORA
Set de bucătărie modern, în stil scandinav, cu deschidere fără mâner, design: corp alb, ușă albă lăcuită HG extra 
lucioasă sau corp alb, ușă gri lăcuită HG extra lucios, material: DTD laminat, MDF de calitate. Dulapurile modulare 
sunt furnizate, inclusiv șina de jos, care trebuie comandată separat. Pentru fiecare dulap inferior, cu excepția D25PZ, 
este necesar să comandați 2 bucăți de suporturi - preț 4,- / 2 buc. Blatul de lucru nu face parte din dulapuri. Prețul 
pentru blatul de stejar închis la culoare este de 259,-/m2 - 38 mm grosime. Posibilitatea de a achiziționa o chiuvetă 
universală S/ D la prețul de 399,-. 

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

UȘĂ LA 
MAȘINA DE 

SPĂLAT VASE
44,6x57 cm

227,-

UȘĂ LA 
MAȘINA DE 

SPĂLAT VASE
44,6x71,3 cm

169,-

UȘĂ LA 
MAȘINA DE 

SPĂLAT VASE
59,6x57 cm

209,-

UȘĂ LA 
MAȘINA DE 

SPĂLAT VASE
59,6x71,3 cm

279,-

G25PZ
25x30x72 cm

126,-

G30
30x32x72 cm

329,-

G40
40x32x72 cm

379,-

G60K
60x32x40 cm

309,-

G50K
50x32x40 cm

299,-

G602F
60x32x72 cm

529,-

G601F
60x32x72 cm

556,-

G80K
80x32x36 cm

357,-

G60N
60x60x72 cm

486,-

D20P
20x45x82 cm

209,-

D20W
20x45x82 cm

298,-

G60KN
60x32x36 cm

298,-

D25PZ
25x45x72 cm

139,-

D30
30x47x82 cm

376,-

D40
40x47x82 cm

435,-

D40S1
40x47x82 cm

509,-

G80
80x32x72 cm

646,-

D40S4
40x47x82 cm

677,-

W200
20x30x72 cm

157,-

D601F
60x47x82 cm

556,-

D602F
60x47x82 cm

589,-

D60S3
60x47x82 cm

756,-

D60ZK
60x52x82 cm

319,-

D80
80x47x82 cm

716,-

D80S3
80x47x82 cm

899,-

D80Z
80x47x82 cm

658,-

D90N
79x79x82 cm

689,-

D40SP
40x58x212 cm
dulap pentru 

alimente

1.198,-

D60P
60x58x212 cm

dimensiunea interioară 
a cuptorului (LxAxH): 

57x56x59,5 cm

1.256,-

D60ZL
60x58x212 cm
dulap frigider

1.335,-

D60R
60x58x212 cm
dulap pentru 

alimente

1.549,-

  alb / gri extra lucios HG

alb / gri extra lucios HG

sistem silențios de închidere a ușilor - 
balamale
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 stejar sonoma / alb 

NOVA PLUS  

154,-

 NOPL-001-OH 
 dulap de sus deschis 

 30 x 30,4 x 70  cm

225,-

 NOPL-002-OH 
 dulap superior 

30 1DV 
 30 x 32 x 70  cm

879,-

 NOPL-064-0S 
 dulap inferior 800 3 

sertare 
 80 x 51 x 83  cm

137,-

 NOPL-088-00 
 ușa mașinii de 
spălat vase 60 

 59,6 x 1,6 x 72,2  cm

255,-

 NOPL-005-OH 
 dulap superior 

40 1DV 
 40 x 32 x 70  cm

217,-  / 1m-38mm 

 BLAT DE BIROU 
 Adâncime 60 cm, 

decor GRANIT 
ATRACIT 

486,-

 NOPL-013-RH 
 dulap de colț superior 

1DV 
 60 x 60 x 70  cm

415,-

 NOPL-057-OS 
 dulap inferior 60 

2DV 
 60 x 51 x 83  cm

338,-

 NOPL-054-OS 
 dulap inferior 40 1DV 

 40 x 51 x 83  cm

486,-

 NOPL-008-VH 
 cutie pliabilă 

superioară 2DV 
 60 x 32 x 70  cm

 NOPL-066-VK 
 dulap cu coș extensibil 1DV 

 15 x 51 x 83  cm

899,-

 NOPL-024-OH 
 dulap superior 

45 1DV 
 45 x 32 x 70  cm

285,-

 DO-001-38 
 extensie la dulapul de colț 065 

 90 x 90/66,5 x 66,5  cm

819,-

 NOPL-058-OS 
 dulap inferior 60 3 

sertare 
 60 x 51 x 83  cm

709,-

 NOPL-063-0S 
 dulap inferior 45 

1DV 
 45 x 51 x 83  cm

369,-

 NOPL-009-VH 
 dulap superior + sticlă 

2DV 
 60 x 32 x 70  cm

575,-

 DO-021-38 
 bandă de 

legătură DO-021-
38 la PD la sticlă 

de colț.065 

46,-

 NOPL-085-00 
 placă de capăt 
 1,6 x 59 x 83  cm

107,-

 NOPL-003-OH 
 caseta de capăt 

superioară 
 30 x 30 x 70  cm

159,-

 NOPL-011-VH 
 dulap superior hota 1DV 

 60 x 32 x 35  cm

326,-

 NOPL-014-OH 
 dulap superior 2DV 

 80 x 32 x 70  cm

419,-

 NOPL-055-OS 
 dulap inferior cu 4 

sertare 
 40 x 51 x 83  cm

616,-

 NOPL-052-OS 
 cutie de capăt inferior 

 30 x 56 x 73  cm

199,-

 NOPL-061-RS 
 dulap colț inferior 
 82,8 x 82,8 x 83  cm

769,-

 NOPL-065-RS 
 dulap colț inferior 
 82,4 x 82,4 x 83  cm

959,-

 NOPL-007-OH 
 dulap superior 2DV 

 60 x 32 x 70  cm

369,-

 NOPL-059-OS 
 dulap inferior 60 cuptor 

 60 x 51 x 83  cm 
 dimensiuni interne pentru 

cuptor: 56,8x55x59 cm 

314,-

 NOPL-086-00 
 ușa mașinii de 
spălat vase 45 

 44,6 x 1,6 x 72,2  cm

129,-

 NOPL-015-VH 
 dulap superior 80 

inclinabil 2DV 
 80 x 32 x 70  cm

634,-

 DO-022-38 
 bandă de legătură 
DO-022-38 la PD 

la sticlă de colț.061 

52,-

 NOPL-060-OS 
 dulap inferior 80 2DV 

 80 x 51 x 83  cm

474,-

 NOPL-081-60 
 dulap de alimente 

60 
 60 x 58,2 x 206  cm

1.107,-

 NOPL-016-VH 
 dulap superior 80 

inclinabil 2DV + SK 
 80 x 32 x 70  cm

739,-

 DO-020-38 
 banda de capăt la PD 

DO-020-38L stânga, DO-
020-38P dreapta 

43,-

 NOPL-084-00 
 dulap încorporat 60. 

Dimensiuni interne pentru 
cuptor: 56,8x55x59 cm. 

Dimensiuni interne pentru 
cuptorul cu microunde: 

56,8x55x38 cm 
 60 x 58,2 x 206  cm

829,-769,-

709,- 474,-

 NOPL-062-00 
 suport lateral pentru dulapuri joase 

 44,7 x 1,6 x 10  cm

27,-

 NOPL-062-01 
 suport lateral pentru dulapuri înalte 

 52,3 x 1,6 x 10  cm

42,-

 NOPL-062-02 
 suport mașină de spălat vase 60 

 60 x 1,6 x 9  cm

56,-

 NOPL-062-03 
 suport mașină de spălat vase 45 

 45 x 1,6 x 9  cm

69,-

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

 stejar sonoma 

 2.769,- 
 preț pentru setul de bază. 

 set de bucătărie modular modern, canturi ABS material: DTD laminat, design: stejar sonoma sau stejar sonoma / alb. Prețul dulapurilor modulare este fără blat, mânere metalice de 
calitate. Prețul blatului este de 217,-/m2 - 38 mm grosime. Dimensiunea superioară a setului de bucătărie este de 2,4 m, dimensiunea inferioară este de 1,8 m. Setul de bucătărie de 
bază și toate dulapurile inferioare sunt livrate fără blat. Posibilitatea de a achiziționa o chiuvetă universală S / D LAY ON la prețul de 399,- .    

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 
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 W80K2S 
 80 x 30 x 72  cm

599,-

 W60N 
 60 x 60 x 72  cm

515,-

 S60KU 
 60 x 52,6 x 82  cm

349,-

 W80 
 80 x 30 x 72  cm

457,-

 W40 
 40 x 30 x 72  cm

289,-

 S80 
 80 x 46 x 82  cm

429,-

 S-40 
 40 x 46 x 82  cm

326,-

 W60OK 
 60 x 30 x 36  cm

237,-

 S90N 
 79,1 x 79,1 x 82  cm

735,-

 W60 
 60 x 30 x 72  cm

359,-

 S80ZL 
 80 x 46 x 82  cm

415,-

 S60 
 60 x 46 x 82  cm

399,-

 S40SZ2 
 40 x 46 x 82  cm

446,-

 W30 
 30 x 30 x 72  cm

249,-

 S60 / 210 
 60 x 58,6 x 210  cm

1.118,-

 set elegant de bucătărie modular în stil provensal, design: corp DTD laminat alb, pin nordic, prețul dulapurilor modulare este fără blat, chiuvetă și bară de jos. Preț pentru 
blatul Rockpile 38 mm 263 ,- / m, pentru fiecare dulap inferior (cu excepția D25PZ) este necesar să comandați 2 bucăți de suporturi – preț 4 ,- / 2buc, suport (1 m) 49 
,- / m. Vă recomandăm să combinați dulapurile de bucătărie cu sistemul modular Royal din oferta noastră. 

 alb 

ROYAL

 UȘĂ LA 
MAȘINA DE 

SPĂLAT VASE 
 44,6 x 71,3  cm
 dimensiune 
59,6x71,3 cm 
la prețul de

139,- 

119,-

 D80S3 
 80 x 47/60 x 82  cm

999,-

 UȘĂ LA 
MAȘINA DE 

SPĂLAT VASE 
 44,6 x 57  cm
 dimensiune: 
59,6x57 cm 
la prețul de

126,-

109,-

 D25PZ 
 25 x 45/60 x 72  

cm

126,-

 G60KN 
 60 x 32 x 36  cm

279,-

 D80 
 80 x 47/60 x 82  

cm

539,-

 G60KSN 
 60 x 32 x 36  cm

309,-

 G60N 
 60 x 60 x 72  cm

419,-

 G25PZ 
 25 x 30 x 72  cm

126,-

 G80S 
 80 x 32 x 72  cm

459,-

 G60S 
 60 x 32 x 72  cm

415,-

 G30S 
 30 x 32 x 72  cm

279,-

 G40S 
 40 x 32 x 72  cm

309,-

 G80 
 80 x 32 x 72  cm

479,-

 G60 
 60 x 32 x 72  cm

429,-

 G30 
 30 x 32 x 72  cm

286,-

 G40 
 40 x 32 x 72  cm

309,-

 K120 
 120 x 32 x 126  cm

679,-

 W40S 
 40 x 32 x 126  cm

389,-

 D60 
 60 x 47/60 x 82  cm

479,-

 D80Z 
 80 x 47 x 82  cm

489,-

 D90N 
 79 x 79 x 82  cm

779,-

 D60S3 
 60 x 47/60 x 82  cm

839,-

 D60ZK 
 60 x 52/60 x 82  cm

388,-

 D30 
 30 x 47/60 x 82  cm

319,-

 D40 
 40 x 47/60 x 82  cm

349,-

 D40S4 
 40 x 47/60 x 82  cm

849,-

 D20W 
 20 x 45/60 x 82  cm

298,-

 D20P 
 20 x 45/60 x 82  cm

165,-

 D60R 
 60 x 58 x 212  cm
 dulap pentru 

alimente 

969,-

 D60P 
 60 x 58 x 212  cm

1.648,-

 set de bază pentru bucătărie, material: DTD laminat, în design stejar sonoma / alb, dimensiune superioară 2,4 m și dimensiune inferioară 1,8 m, grosime blat 28 mm, 
dulapurile de bază sunt furnizate inclusiv blat, dulap chiuvetă este furnizat fără blat, dulapurile modulare sunt livrate fără blat. Prețul blatului este de 219,-/bm. 
Posibilitatea de a achiziționa o chiuvetă universală S / D la prețul de 399,- . 

 FABIANA 
 2.299,-  
 preț pentru setul de bază inclusiv blatul de lucru 

 stejar sonoma / alb 

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 
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 set de bucătărie de bază, material: DTD laminat, design culoare: stejar sonoma, corpul 
este alb. Dimensiunea superioară cu un dulap de hotă de 260 cm, dimensiunea inferioară 
este de 200 cm, setul de bază este furnizat cu un blat, dulapul pentru chiuvetă este 
furnizat fără blat. Posibilitatea de a achiziționa o chiuvetă universală S/ D la prețul de
399,-.    

 PROMO 
 1.999,-  

 chiuvetă universală din oțel 
inoxidabil. Dimensiuni 80x60 
cm, mâner și sifon incluse. 
Greutatea chiuvetei: 4 kg.    

 UȘĂ LA MAȘINA DE 
SPĂLAT VASE 
 44,6 x 71,3  cm

 59,6x71,3 cm la prețul 
de 338,- 

258,-

 G60N 
 60 x 60 x 72  cm

427,-

 G80S 
 80 x 32 x 72  cm

465,-

 G30S 
 30 x 32 x 72  cm

249,-

 G60 
 60 x 32 x 72  cm

369,-

 UȘĂ LA MAȘINA DE 
SPĂLAT VASE 

 44,6 x 57  cm
 59,6x57 cm la prețul 

de 277,-

208,-

 G25PZ 
 25 x 30 x 72  cm

139,-

 G60S 
 60 x 32 x 72  cm

457,-

 G80 
 80 x 32 x 72  cm

388,-

 G30 
 30 x 32 x 72  cm

219,-

 G40 
 40 x 32 x 72  cm

249,-

 W200 
 20 x 30 x 72  cm

139,-

 D25PZ 
 25 x 45 x 82  cm

137,-

 D40S4 
 40 x 47 x 82  cm

549,-

 G50K 
 50 x 32 x 40  cm

196,-

 G80K 
 80 x 32 x 36  cm

249,-

 D20P 
 20 x 45 x 82  cm

199,-

 D40S1 
 40 x 47 x 82  cm

369,-

 D30 
 30 x 47 x 82  cm

279,-

 D40 
 40 x 47 x 82  cm

315,-

 G60KN 
 60 x 32 x 36  cm

249,-

 G80KS 
 80 x 32 x 36  cm

289,-

 D80 
 80 x 47 x 82  cm

479,-

 D80Z 
 80 x 47 x 82  cm

388,-

 D60S3 
 60 x 47 x 82  cm

539,-

 D40SP 
 40 X 58 X 212 cm

739,-

 D60 
 60 x 47 x 82  cm

429,-

 D90N 
 79 x 79 x 82  cm

899,-

 D60ZK 
 60 x 47 x 82  cm

329,-

 D60ZL 
 60 x 58 x 212  cm

729,-

 stejar lancelot 

 alb, ușă-pin andersen  nuc Milano, ușă-pin andersen 

 set elegant de bucătărie din mobilierul modular rustic cu efect 3D și mânere decorative, material: DTD laminat + lamele din MDF, design: corp și ușă: nuc Milano sau corp: alb, ușă: pin 
andersen. Prețul dulapurilor modulare este indicat fără blat, bara de jos este inclusă la prețul. Prețul blatului de lucru din gresie pentru designul din nuc Milano este de 208,-  / m - 28 
mm grosime. Prețul blatului de lucru din stejar Lancelot în design pinului Andersen este de 259,- / m - 38 mm grosime.    

SICILIA

 Gresie 

 blaturi de lucru 

 G40S 
 40 x 32 x 72  cm

239,-

 LAY ON 
 399,-  
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 chiuvetă universală din oțel inoxidabil. Dimensiuni 80x60 cm, 
mâner și sifon incluse. Greutatea chiuvetei: 4 kg.    

 LAY ON 

 W80K2S 
 80 x 30 x 72  cm

599,-

 S60 
 60 x 46 x 82  cm

399,-

 S60KU 
 60 x 52,6 x 82  cm

349,-

 W80 
 80 x 30 x 72  cm

457,-

 W40 
 40 x 30 x 72  cm

289,-

 S80 
 80 x 46 x 82  cm

429,-

 S-40 
 40 x 46 x 82  cm

326,-

 W60OK 
 60 x 30 x 36  cm

237,-

 S90N 
 79,1 x 79,1 x 82  cm

735,-

 W60 
 60 x 30 x 72  cm

359,-

 W60N 
 60 x 60 x 72  cm

515,-

 S80ZL 
 80 x 46 x 82  cm

415,-

 S40SZ2 
 40 x 46 x 82  cm

446,-

 W30 
 30 x 30 x 72  cm

249,-

 S60 / 210 
 60 x 58,6 x 210  cm

1.118,-

 W30N S / D 
 29 x 28,5/30,1 x 73,5  cm

158,-

 S60KU 
 60 x 52,6 x 82  cm

327,-

 W40 S / D 
 40 x 30,1 x 73,5  cm

329,-

 S40SZ4 
 40 x 46 x 82  cm

526,-

 W60 
 60 x 30,1 x 73,5  cm

448,-

 S60 
 60 x 46 x 82  cm

489,-

 W80S 
 80 x 30,1 x 73,5  cm

699,-

 S40 S / D 
 40 x 46 x 82  cm

359,-

 W80 
 80 x 30,1 x 73,5  cm

559,-

 S30 S / D 
 30 x 46 x 82  cm

317,-

 W60 / 60 S / D 
 60 x 60,1 x 73,5  cm

559,-

 S30N S / D 
 57 x 28 x 82  cm

209,-

 W30 S / D 
 30 x 30,1 x 73,5  cm

276,-

 S80ZL 
 80 x 46 x 82  cm

527,-

 W40S S / D 
 40 x 30,1 x 73,5  cm

414,-

 S90 / 90 S / D 
 79,1 x 79,1 x 82  cm

799,-

 W60OK 
 60 x 30,1 x 37,5  cm

296,-

 S40 / 210/57 S / D 
 40 x 58,6 x 210  cm

1.089,-

 W50OK 
 50 x 30,1 x 37,5  cm

247,-

 S60LO S / D 
 60 x 57 x 210  cm

1.119,-

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 set de bază pentru bucătărie, material: DTD laminat, alb, dimensiune superioară cu hota 2,4 m și dimensiune 
inferioară 1,8 m, grosime blat 28 mm, dulapurile de bază sunt livrate inclusiv blat, dulap chiuvetă este furnizat 
fără blat, dulapurile modulare sunt livrate fără blat . Prețul blatului este de 219,-  / bm. Posibilitatea de a 
achiziționa o chiuvetă universală S / D la prețul de 399,- .    

 2.299,- 
 FABIANA 

 alb  

 preț pentru setul de bază inclusiv blatul de lucru 

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 set bucătărie, design arin, material: corp DTP laminat, ușă MDF, dimensiune superioară cu hotă 2,4 m, dimensiune inferioară 
1,8 m, dulap chiuvetă furnizat fără blat de lucru, posibilitatea de a cumpăra dulapuri din diverse sisteme modulare, chiuvetă 
universală S/ D: LAY ON la prețul de 399,-.    

 3.368,- 
 Dulapuri din care este posibil să comandați bucătăria modulară LORA MDF: adâncimea dulapurilor superioare și inferioare este dată: adâncimea dulapurilor + ușă, înălțimea dulapurilor inferioare: înălțimea dulapurilor inferioare, 
adâncimea dulapurilor inferioare: adâncimea dulapurilor inferioare fără blat, preț pentru 1 m 34,-, coroana pe W60 / 60 este de 35,- . Prețurile dulapurilor inferioare sunt fără blat. Prețul pentru 1 m de blat pentru arin clasic MDF 
LORA este de 219,- . 

 LORA MDF NEW CLASIC-ARIN 

 preț pentru setul de bază 

 Asamblarea de bază 

 399,-  
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 G-80 
 80 x 30 x 57  cm

276,-

 D-80 
 80 x 47/60 x 84  

cm

479,-

 G-80 0 
 80 x 30 x 57 cm

276,-

 CHIUVETĂ DZ-80 
 80 x 47/60 x 82  cm

346,-

 G-30 
 30 x 30 x 57  cm

176,-

 D-60 
 60 x 47/60 x 84  cm

449,-

 G-60 
 60 x 30 x 57  cm

256,-

 D1S-40 
 40 x 47/60 x 84  

cm

446,-

 G-40 
 40 x 30 x 57  cm

179,-

 D-30 
 30 x 47/60 x 84  

cm

416,-

 GN-60 
 58 x 58 x 57  cm

479,-

 DN-90 
 88 x 88 x 84  cm

986,-

 GO-50 
 50 x 30 x 40  cm

209,-

 S-50 
 50 x 56 x 200  

cm

789,-

 GN-58*58 
 58 x 58 x 64,8  cm

389,-

 GO-20 
 20 x 30 x 64,8  cm

169,-

 G-40 
 40 x 30 x 64,8  cm

169,-

 OGW1-80 
 80 x 30 x 64,8  cm

369,-

 ZK-60 
 60 x 60 x 85  cm

419,-

 OG-60 
 60 x 30 x 29  cm

139,-

 DO-20 
 20 x 45 x 85  cm

269,-

 DN-88*88 
 88 x 88 x 85  cm

869,-

 D-40 S1 
 40 x 45 x 85  cm

389,-

 D-80 S1 
 80 x 45 x 85  cm

627,-

 DZ-80 
 80 x 45 x 85  cm

299,-

 S-40 
 40 x 56 x 211  cm

839,-

 JURA NEW I 

 GN-58*58 
 58 x 58 x 64,8  cm

389,-

 GO-20 
 20 x 30 x 64,8  cm

169,-

 G-40 
 40 x 30 x 64,8  cm

169,-

 OGW1-80 
 80 x 30 x 64,8  cm

369,-

 ZK-60 K1 
 60 x 60 x 85  cm

419,-

 OG-60 
 60 x 30 x 29  cm

139,-

 DO-20 
 20 x 45 x 85  cm

269,-

 DN-88*88 
 88 x 88 x 85  cm

869,-

 D-40 S1 
 40 x 45 x 85  cm

389,-

 D-80 S1 
 80 x 45 x 85  cm

627,-

 DZ-80 
 80 x 45 x 85  cm

299,-

 S-40 
 40 x 56 x 211  cm

839,-
 GO-30 

 30 x 30 x 64,8  cm

 GO-30 
 30 x 30 x 64,8  cm

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

JURA NEW IA  

 set de bucătărie de bază, DTD laminat, designul ușii este din stejar sonoma și corpul este alb, dimensiunea 
superioară este de 2,5 m și cu hota, dimensiunea inferioară este de 2 m, dulapul pentru chiuvetă este furnizat 
fără blat. Posibilitatea de a achiziționa o chiuvetă universală S / D la prețul de 399,-.    

 1.949,- 
 CYRA NEW 
 preț pentru setul de bază 

 Asamblarea de bază 

 set de bază, corp rigolletto light + design închis / wenge, DTD laminat, grosime blat 28 mm, dimensiune 
superioară cu dulap de hotă 2,6 m, dimensiune inferioară 2 m, dulapurile sunt furnizate inclusiv blatul de lucru și 
șina inferioară, dulap chiuvetă furnizat fără blat. Dulapurile modulare sunt furnizate, inclusiv blatul de lucru și șina 
inferioară. Posibilitatea de a achiziționa o chiuvetă universală S / D la prețul de 399,-.    

 2.129,- 
 preț pentru setul de bază 
 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 Asamblarea de bază 

 set de bază, rigolletto dark + light door design / corp wenge, DTD laminat, grosime blat 28 mm, dimensiune 
superioară cu dulap de hotă 2,6 m, dimensiune inferioară 2 m, dulapurile sunt furnizate inclusiv blatul de lucru și 
șina inferioară, dulap chiuvetă furnizat fără blat. Dulapurile modulare sunt furnizate, inclusiv blatul de lucru și șina 
inferioară. Posibilitatea de a achiziționa o chiuvetă universală S / D la prețul de 399,-.    

 2.129,- 
 preț pentru setul de bază 

 Asamblarea de bază 
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 40 DK-210 2F 
 40 x 57 x 210  cm

799,-

 60 DK-210 2F 
 60 x 57 x 210  cm

979,-

 80 D 2F BB 
 80 x 52 x 82  cm

439,-

 40 D 4S BB 
 40 x 52 x 82  cm

459,-

 60 D 2F BB 
 60 x 52 x 82  cm

379,-

 60 DG BB 
 60 x 52 x 82  cm

329,-

 50 OK-40 
 50 x 31 x 40  cm

239,-

 30 G-72 1F 
 30 x 31 x 71,5  cm

269,-

 30 G ZAK-72 
 30 x 30 x 71,5  cm

249,-

 80 GS-72 2F 
 80 x 31 x 71,5  cm

674,-

 89X89 DN 1F BB 
 83/83 x 52 x 82  cm

999,-

 80 G-72 2F 
 80 x 31 x 71,5  cm

359,-

 60 G-72 2F 
 60 x 31 x 71,5  cm

319,-

 40 G-72 1F 
 40 x 31 x 71,5  cm

229,-

 58X58 GN-72 1F 
 58,5/58,5 x 31 x 71,5  cm

557,-

 30 D ZAK BB 
 30 x 55 x 72  cm

299,-

 60 OK-40 
 60 x 31 x 40  cm

239,-

 80 ZL 2F BB 
 80 x 52 x 82  cm

359,-

 blat de lucru stejar lancelot 

 sistem modern de bucătărie modular în design: ușă: alb mat, corp: alb, DTD laminat, grosime blat 28 mm. Dulapurile din sistemul modular sunt furnizate, inclusiv șina de jos fără blat. 
Posibilitatea de a cumpăra un blat de stejar lancelot la prețul de 239,- / m. Posibilitatea de a achiziționa o chiuvetă universală S / D la prețul de 399,-. SPLIT

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 
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 G25PZ 
 25 x 30 x 72  cm

127,-

 W200 
 20 x 30 x 72  cm

157,-

 D90N 
 79 x 79 x 82  cm

689,-

 K120 
 120 x 32 x 126  cm

1.129,-

 D60ZK 
 60 x 52 x 82  cm

336,-

 G60KN 
 60 x 32 x 36  cm

339,-

 G80KS 
 80 x 32 x 36  cm

489,-

 D60ZL 
 60 x 58 x 212  cm
 dulap frigider 

1.529,-

 D80Z 
 80 x 47 x 82  cm

768,-

 UȘĂ LA MAȘINA DE 
SPĂLAT VASE 
 44,6 x 71,3  cm

299,-

 G30 
 30 x 32 x 72  cm

359,-

 G30S 
 30 x 32 x 72  cm

419,-

 G60 
 60 x 32 x 72  cm

619,-

 G60S 
 60 x 32 x 72  cm

738,-

 D60S3 
 60 x 47 x 82  cm

1.018,-

 D60 
 60 x 47 x 82  cm

669,-

 UȘĂ LA MAȘINA DE 
SPĂLAT VASE 

 44,6 x 57 cm

249,-

 G601F 
 60 x 32 x 72  cm

569,-

 G60N 
 60 x 60 x 72  cm

526,-

 W40S 
 40 x 32 x 126  cm

798,-

 set de bucătărie modular elegant în stil provensal cu mânere decorative din metal, material: DTD laminat + ușă MDF, design: corp alb / ușă gri mat. Prețul dulapurilor modulare este indicat fără blatul 
de lucru și bara de jos. Prețul pentru blatul Porterhaus închis este de 232,- / bm - 38 mm grosime. Opțiunea de a cumpăra o bară inferioară albă în mărimea de 1 m la prețul de 39,- sau în mărimea 
de 2 m la prețul de 54,- . Pentru fiecare dulap inferior este necesar să comandați 2 bucăți de suporturi - preț 4,- / 2 bucăți. Posibilitatea de a achiziționa o chiuvetă universală S/ D la prețul de 399,-.    

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

LAYLA

 D40SP 
 40 x 58 x 212  cm

1.308,-

 dulap cu alimente 

 D60P 
 60 x 58 x 212  cm

1.369,-

 dimensiuni interne pentru 
cuptor LxAxH: 57x56x59,5 cm 

 D60R 
 60 x 58 x 212  cm

1.729,-

 dulap cu alimente 

388,-
 UȘĂ LA MAȘINA DE 

SPĂLAT VASE 
 59,6 x 71,3 cm

429,-
 G40 

 40 x 32 x 72  cm

515,-
 G40S 

 40 x 32 x 72  cm

757,-
 G80 

 80 x 32 x 72  cm

919,-
 G80S 

 80 x 32 x 72  cm

1.149,-
 D80S3 

 80 x 47 x 82  cm

816,-
 D80 

 80 x 47 x 82  cm

325,-
 UȘĂ LA MAȘINA DE 

SPĂLAT VASE 
 59,6 x 57  cm

 D30 
 30 x 47 x 82  cm

407,-

 G50K 
 50 x 32 x 40  cm

329,-

479,-
 D40 

 40 x 47 x 87  cm

409,-
 G80K 

 80 x 32 x 36  cm

 D601F 
 60 x 47 x 82  cm

619,-

 D20W 
 20 x 45 x 82  cm

249,-

 D40S4 
 40 x 47 x 82  cm

969,-

 D25PZ 
 25 x 45 x 82  cm

139,-

 D40S1 
 40 x 47 x 82  cm

589,-

 D20P 
 20 x 45 x 82  cm

209,-

 sistem silențios de închidere cu oprirea 
sertarului 

 sistem silențios de închidere a ușilor - 
balamale 
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MONRO
 sistem de bucătărie modern în design ușă: negru mat / stejar artizan, corp: stejar artizan, 
DTD laminat, grosime blat 38 mm / stejar artizan. Dulapurile modulare sunt furnizate, 
inclusiv șina de jos fără blat. Posibilitatea de a achiziționa un blat de lucru din stejar 
artizanal la prețul de 279,- / m. Posibilitatea de a achiziționa o chiuvetă universală S / D 
la prețul de 399,-. Dimensiunile sunt enumerate în ordine (LxAxH).    

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 80ZL 2F BB 
 80 x 52 x 82  cm

349,-

 ZM 570X596 
 59,6 x 1,6 x 57  cm

139,-

 60/60 GN-72 1F 
 58,5/58,5 x 31 x 71,5  cm

529,-

 80 D 2F BB 
 80 x 52 x 82  cm

386,-

 ZM 713X446 
 44,6 x 1,6 x 71,3  cm

139,-

 45 G-72 1F 
 45 x 31 x 71,5  cm

279,-

 60 D 1F BB 
 60 x 52 x 82  cm

339,-

 ZM 713X596 
 59,6 x 1,6 x 71,3  cm

159,-

 40 G-72 1F 
 40 x 31 x 71,5  cm

229,-

 40 D 3S BB 
 40 x 52 x 82  cm

499,-

 40 DK-210 2F 
 40 x 57 x 210  cm

797,-

 30 G-72 1F 
 30 x 31 x 71,5  cm

239,-

 60 D 3S BB 
 60 x 52 x 82  cm

629,-

 60 LO-210 2F 
 60 x 57 x 210  cm
 dulap frigider 

929,-

 30 G-72 ZAK 
 30 x 30 x 71,5  cm

239,-

 60 D GAZ BB 
 60 x 52 x 82  cm

269,-

 60 DK-210 2F 
 60 x 57 x 210  cm

929,-

 30 D ZAK BB 
 30 x 55 x 72  cm

289,-

 90/90 DN 1F BB 
 83/83 x 52 x 82  cm

899,-

 80 G-72 2F 
 80 x 31 x 71,5  cm

349,-

 30 D OTW BB 
 30 x 50 x 82  cm

319,-

 105 ND 1F BB 
 90 x 52 x 82  cm

629,-

 80 GS-72 2F 
 80 x 31 x 71,5  cm

589,-

 30 G-72 OTW 
 30 x 29 x 71,5  cm

249,-

 15 D CARGO 
 15 x 52 x 82  cm
 dulap cu coș 

extensibil 

579,-

 60 G-72 1F 
 60 x 31 x 71,5  cm

299,-

 15 D OTW BB 
 15 x 52 x 82  cm

289,-

 30 D CARGO 
 30 x 52 x 82  cm
dulap cu coș 

extensibil 

699,-

 60 GU-36 1F 
 60 x 31 x 36  cm

209,-

 15 G-72 OTW 
 15 x 30 x 71,5  cm

239,-

 ZM 570X446 
 44,6 x 1,6 x 57  cm

134,-

 50 GU-36 1F 
 50 x 31 x 36  cm

209,-

 BLAT DE LUCRU 
STEJAR ARTIZAN 

279,-  /1m 

NEW

 sistem silențios de închidere cu oprirea 
sertarului 

 sistem silențios de închidere a ușilor - 
balamale 



171MESE SUFRAGERIE

 piele neagră 

 design cappuccino din piele 
ecologică 

 piele ecologică design alb  țesătură wenge / verde deschis 

 arin / țesătură maro deschis 

 fotoliu de design, material: țesătură de catifea + metal, culoare design: maro + natural, teracotă + natural, 
smarald + natural. Dimensiuni (LxAxH): 58x61x86cm, înălțime x adâncime șezut 46x40cm.    

699,-
AVETA

 maro + picioare naturale  smarald + picioare naturale  teracotă + picioare naturale 

NEW NEW NEW

 scaun de luat masa, material: țesătură 
de catifea + metal, design culoare: 
teracotă + țesătură gri + picioare metal 
negru. Dimensiuni (LxAxH): 46x43x83 cm. 
Înălțimea scaunului x adâncimea: 47x46 
cm.   În stoc începând cu 11.10.2021. 

KIRIA
559,-

 teracotă + țesătură gri 

 fotoliu cu design modern, design: țesătură 
gri deschis + lemn-fag. Dimensiuni 
(LxAxH): 61x62x81 cm, înălțime x adâncime 
șezut: 45x45 cm.    

DAREL 2 NEW
289,-

 gri deschis 

NEW

 fotoliu modern, design: țesătură de catifea 
taupe gri-maro + lemn de fag. Dimensiuni 
(LxAxH): 61x62x81cm, înălțime x adâncime 
șezut: 45x45 cm.    

DAREL TIP 3
369,-

 fotoliu de design, material: lemn masiv 
+ oțel, scaun: țesătură, design: model de 
țesătură + fag, (LxAxH): 64x60x83 cm. 
Înălțimea scaunului x 46x44 cm.    

KUBIS NEW
429,-

 fotoliu design, material: țesătură de catifea + metal + crom auriu - auriu, culoare 
design: țesătură de catifea roz sau smarald + picioare metal negru + crom auriu - auriu. 
Dimensiuni (LxAxH): 55x56x78 cm, înălțime x adâncime șezut: 47,5x46 cm.   În stoc 
începând cu 11.10.2021 

DONKO
499,-

 fotoliu modern în stil patchwork, material: 
lemn de fag + oțel + țesătură, culoare: 
model de cub din țesătură patchwork, 
(LxAxH): 64x60x83 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 46x44 cm.    

TOBO 3 NEW
429,-

 fotoliu, design: plastic + patchwork din 
piele ecologică + lemn-fag. Dimensiuni 
(LxAxH): 64x60x83 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 46x44 cm.    

TERST
458,-

 fotoliu de design, material: MDF + model, design: culoare patchwork țesătură, model patchwork țesătură mentol + maro sau gri + lemn 
de fag. Dimensiuni: (LxAxH): 64x60x84 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 47x44 cm.    

KADIR NEW TIP 1
479,-

 scaun de luat masa, material: lemn + 
metal + țesătură, design culoare: țesătură 
gri deschis + fag; (LxAxH): 44,5x51x83 cm. 
Înălțimea scaunului: 44 cm.    

209,-
DARELA NEW KADIR NEW TIP 4 KADIR NEW TIP 5

NEW NEW

 stejar sonoma / țesătură maro deschis   masă + bancă + 2 scaune 

 bancă de colțar universală + masă și 2x scaun, banca are spațiu de depozitare, design: wenge + țesătură verde 
deschis, arin + țesătură maro deschis sau stejar sonoma + țesătură maro deschis, material: DTD laminat. 
Dimensiuni (LxAxH): bancă: 170x120x85 cm, masă: 105x61x77cm, scaun: 35x30x44 cm.    

CORNER
1.999,-

 set de mese modern - bancă de colț, masă și bancă, design color: piele ecologică neagră, piele cappuccino și piele 
ecologică albă, material pentru masă: DTD laminat - stejar sonoma. 

MODERN

 bancă de colț: 
168x130x86 cm 

1.299,-
 masă: 120x80x74 cm 
489,-

 bancă (LxAxH): 
112x48x48 cm 

629,-

 smarald  roz 
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NEW NEW

 scaun de luat masa, design: țesătură de catifea roz + bază cromată (tip 2) sau gri + bază 
neagră (tip 1). Dimensiuni (LxAxH): 63x60x87 cm. Înălțimea scaunului: 46 cm, adâncimea 
scaunului: 45 cm.    

MAIRIN TIP1
659,-

 țesătură gri + picioare negre 

 scaun de luat masa design, material: țesătură + lemn-fag, culoare design: 
patchwork colorat sau patchwork mentol + dimensiuni maro (LxAxH): 
48x56x82 cm, înălțime x adâncime șezut 46x43 cm.    

GLORIA
449,-

 TIP 1 

 scaun design în stil patchwork, material: lemn - fag + țesătură, culoare: 
model de țesătură, (LxAxH): 47x41x75cm. Înălțimea scaunului este de 45 
cm.    

CANDIE 2 NEW
299,-

 TIP 2 

 scaun de luat masa, culoare: 
țesătură pepito alb-negru + piele 
ecologică camel + metal negru. 
Dimensiuni (LxAxH): 54x56x78 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 47x48 
cm.   În stoc începând cu 11.10.2021 

KIRNA
539,-

 scaun de luat masa, design: plastic 
+ patchwork din piele ecologică 
+ fag - picioare. Dimensiuni 
(LxAxH): 46,5x52x82 cm. Înălțimea 
scaunului x adâncime: 45x42 cm.    

389,-
SALEVA

 TIP 2 

 fotoliu design, material: țesătură de catifea + auriu crom-auriu, culoare design: neomint, roz sau smarald. Dimensiuni (LxAxH): 45x44x84 
cm, înălțime x adâncime șezut: 49,5x41 cm.    

649,-
ADLAM

 catifea neomint  catifea roz  catifea smarald 

 TIP 3 

NEW

NEW NEW NEW

 fotoliu matlasat de design cu cotiere, material: țesătură de catifea + metal, design: țesătură de catifea muștar + picioare din metal 
negru, țesătură de catifea gri deschis + picioare din metal negru sau țesătură de catifea maro-aurie + picioare stejar. Dimensiuni 
(LxAxH): 57x64x84,5 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 50x44 cm.    

489,-
ZERON

 gri deschis / metalic  maro-auriu / stejar 

596,-

 muștar / metal 

489,-
 scaun pivotant de luat masa 360 °, 
material: țesătură de catifea + metal, 
culoare: gri + țesătură de catifea camel + 
picioare metal negru. Dimensiuni (LxAxH): 
55x62x87 cm. Înălțimea scaunului x 
adâncimea: 47x46 cm.   În stoc începând cu 
11.10.2021 

RATOKO
649,-

 scaun de luat masa cu șezut moale, design: 
țesătură de catifea albastru închis + bază 
din alamă. Dimensiuni (LxAxH): 68x61x89 
cm. Înălțimea scaunului: 48 cm, adâncimea 
scaunului: 45 cm.    

FARAH
789,-

NEWNEW

 fotoliu design, material: lemn + metal + țesătură, culoare design: țesătură culoare patchwork cub + fag, țesătură patchwork negru / alb 
+ fag sau model albastru / bej patchwork + fag: (LxAxH): 58x60x92 cm, înălțime x adâncime șezut: 51x46 cm.    

LANDOR
619,-

 material negru / alb patchwork + fag  cub de patchwork colorat țesătură + fag  țesătură albastru / bej model patchwork 
+ fag 

 fotoliu de design, material: țesătură + lemn, culoare: gri închis + picioare negre și maro 
închis + picioare de fag, (LxAxH): 56x57x78 cm. Înălțimea scaunului: 51 cm.    

GODRIC
419,-

 țesătură gri închis + picioare negre  țesătură maro închis + picioare de fag 

 țesătură roz + picioare cromate 

MAIRIN TIP2
686,-
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 bej 

 fotoliu matlasat de design, material: țesătură de catifea + picioare metalice cu vopsea neagră, culoare design: bej, albastru, roz, gri 
deschis, verde, galben, zmeurie. Dimensiuni (LxAxH): 58x68x80 cm. Înălțimea scaunului: 47 cm, adâncimea scaunului: 44 cm. În versiunea 
cu zmeurie, numai până la epuizarea stocurilor.    

FEDRIS
549,-

 fotoliu matlasat de design, material: țesătură de catifea + picioare metalice cu vopsea neagră, culoare design: bej, albastru, roz, gri deschis, verde, galben, zmeurie. Dimensiuni (LxAxH): 
58x68x80 cm. Înălțimea scaunului: 47 cm, adâncimea scaunului: 44 cm. În versiunea cu zmeurie, numai până la epuizarea stocurilor.    

FEDRIS
549,-

 roz 

 albastru 

 galben  gri 

 gri deschis  verde 

 fotoliu cu spătar cusut, design: mentol, gri, negru sau smarald + picioare din lemn de fag sau bej + picioare de fag patinat. Dimensiuni 
(LxAxH): 62x58x82 cm. Înălțimea scaunului: 44 cm, adâncimea scaunului: 41 cm.   Pe mentol și smarald revine în stoc 15.09.2021. 

EKIN
549,-

 bej  gri  mentol  smarald  negru 

 fotoliu de design cu spătar matlasat, 
design: țesătură de catifea maro + 
picioare din metal negru. Dimensiuni 
fotoliu (LxAxH): 60x60x83 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 45x43,5 cm.    

BERILIO
469,-

 scaun de luat masa, material: piele 
ecologică + metal, bej + piele ecologică 
maro + picioare metal negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 53x56x91 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 47x40 cm.   În stoc 
începând cu 11.10.2021 

OSTELA
499,-

NEW

 zmeură 

499,-

 fotoliu de design, material: lemn + metal + țesătură, culoare: smarald + picioare negre, gri + fag, maro închis + fag, țesătură maro-gri cu efect de piele periată + picioare negre sau bej + fag: (LxAxH): 58x60x92 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 49x41 cm.    

549,-
DABIR

 țesătură smarald + picioare negre  țesătură gri + fag 

567,-

 țesătură maro închis + fag 

567,-

 țesătură maro-cenușie + picioare negre 

567,-

 țesătură bej + fag 

567,-
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catifea galbenă catifea gri maro catifea neomintgri deschis bej

scaun pivotant potrivit și pentru utilizarea la biroul de acasă, design: țesătură gri deschis, bej + picioare din lemn de fag, catifea galben + fag, catifea taupe + fag, catifea neomint + fag, catifea oxyfire + fag, catifea smarald + fag, 
catifea veche roz + fag, catifea albastru închis + fag. Dimensiuni (LxAxH): 58x61,5x82,5 cm. Înălțimea scaunului: 48 cm, adâncimea scaunului: 45 cm. Revine în stoc 30.09.2021.

DALIO
659,- 

NEW NEW NEW

scaun pivotant potrivit și pentru utilizarea la biroul de acasă, design: țesătură gri deschis, bej + picioare din lemn de fag, catifea galben + fag, catifea taupe + fag, catifea neomint + fag, catifea oxyfire + fag, catifea smarald + fag, 
catifea veche roz + fag, catifea albastru închis + fag. Dimensiuni (LxAxH): 58x61,5x82,5 cm. Înălțimea scaunului: 48 cm, adâncimea scaunului: 45 cm. Revine în stoc 30.09.2021.

DALIO
659,- 

catifea oxyfire catifea smarald catifea albastru închis catifea roz antic

NEW NEW NEW NEW

scaun pivotant, material: țesătură de catifea + metal, design culoare: maro-
gri taupe, gri închis, albastru, muștar, gri, verde sau maro. Dimensiuni (LxAxH): 
62x63x85 cm, adâncimea scaunului: 46 cm. În albastru doar până la epuizarea 
stocurilor. 

VELEZA
596,- 

gri-maro taupe gri închis

grimuştar verdealbastru

scaun pivotant, material: țesătură de catifea + metal, design culoare: maro-gri taupe, gri închis, albastru, muștar, gri, verde sau maro. Dimensiuni (LxAxH): 62x63x85 cm, adâncimea scaunului: 46 cm. În albastru doar până la 
epuizarea stocurilor. 

VELEZA
596,- 

maro

fotoliu de design, material: maro + fag, gri deschis + fag sau gri închis + dimensiuni fag (LxAxH): 
56x60x82 cm, înălțime șezut x adâncime: 46x46 cm. 

CLORIN NEW
529,- 

gri deschis + fag gri închis + fagmaro + fag

fotoliu de design într-o țesătură plăcută 
de catifea cu cotiere, material: țesătură de 
catifea + metal, design: țesătură de catifea 
gri + picioare negre, (LxAxH): 59x65x92 
cm. Înălțimea scaunului este de 45 cm și 
adâncimea scaunului este de 45 cm. 

VETAR
339,- 
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 gri 

 scaun de luat masa cu șezut foarte moale, material: țesătură + lemn-fag, design culoare: bej, mentol, albastru, roz, smarald sau țesătură gri; dimensiuni (LxAxH): 50x48x82cm, înălțime x adâncime șezut: 46x41 cm.    

399,-
SABRA

 bej  mentol  Catifea albastră  catifea roz  catifea smarald 

NEW NEW

NEWNEWNEW

 scaun design cu șezut extra moale, material: lemn - fag + plastic + țesătură, culoare: plastic alb + țesătură gri, gri-bej, ciocolată, violet, 
verde, versiune gri, versiune maro. Dimensiuni (LxAxH): 48x57x80cm. Înălțimea scaunului : 46cm. Poate fi combinat cu masă DEJAN 2 
NEW sau cu masă CYRUS NEW.    

DAMARA
269,-

 gri 

 scaun de luat masa, material: țesătură de catifea + metal, design culoare: maro gri-maro, stofă de catifea roz antic sau smarald + 
picioare metal negru Dimensiuni (LxAxH): 48x45x82 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 45x42 cm.   În stoc începând cu 11.10.2021. 

ADENA
399,-

 catifea roz antic 

 versiunea gri 

 catifea smarald 

 versiunea maro 

 Opțiunea de cumpărare în ambalaje după 2 buc doar 259,- pe bucată. 
Prețul pentru 2 buc este de 518,- în maro. 

 gri-bej 

 catifea gri-maro taupe 

 scaun modern de luat masa cu șezut moale, design: țesătură gri sau maro + picioare din lemn de fag sau piele ecologică bej + picioare din 
fag. Dimensiuni (LxAxH): 53x54x83,5 cm, înălțime x adâncime șezut: 47x40 cm.   Revine în stoc 30.09.2021. 

419,-
TEZA

 țesătură gri deschis  țesătură maro  piele ecologică bej 

 scaun de luat masa de design, material: țesătură de catifea + crom auriu - auriu, culoare: 
gri-maro taupe sau smarald. Dimensiuni (LxAxH): 50x51x81 cm, înălțime x adâncime 
șezut: 46x42 cm.   În stoc începând cu 11.10.2021. 

PERLIA
478,-

 catifea gri-maro taupe 

 scaun de luat masa de design, material din piele ecologică + picioare metalice cu vopsea 
neagră, culoare design: maro sau gri. Dimensiuni (LxAxH): 54x55x90 cm, înălțime șezut x 
adâncime: 44x43 cm.   Model disponibil doar până la epuizarea stocurilor. 

NIRO
319,- 359,-

 gri 

 catifea smarald 

 maro 

 scaun de luat masa, material: țesătură + piele ecologică + metal, design culoare: țesătură 
karo gri-albă + piele ecologică camel sau țesătură karo gri-albă + piele ecologică gri 
închis + picioare metal negru. Dimensiuni (LxAxH): 48x45x82 cm. Înălțimea scaunului x 
adâncimea: 45x42 cm.   În stoc începând cu 11.10.2021. 

ADIANA
399,-

 alb-gri + gri închis  gri-alb carouri + camel 

NEW NEW NEW

 scaun de luat masa, material: piele ecologică + metal cu finisaj de fag sau maro, design de 
culoare: cămilă + picioare de fag, maro + picioare maro, (LxAxH): 48x54x86 cm, înălțime 
x adâncime șezut: 45x43 cm.    

319,-
IMPERIA

 maro  camel 

 scaun de luat masa design, material: catifea + țesătură metalică cu finisaj de suprafață în lemn natural, design culoare: smarald, gri 
deschis sau maro taupe. Dimensiuni (LxAxH): 48x51x80 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 45x43 cm.    

FLUFFY
289,-

 smarald  gri deschis  gri-maro taupe 

NEW NEW

11%
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 crem  gri deschis  catifea bej  catifea albastră  catifea roz  catifea smarald 

LORITA
379,-

 țesătură cenușie-
maronie 

 scaun de luat masa de design, șezut extra moale, culoare: catifea smarald + picioare de fag, smarald + picioare negre, albastru + picioare de fag, maro + picioare de fag, roz + picioare de fag, țesătură gri-maro + picioare de fag, 
țesătură gri + picioare de fag, țesătură gri închis + picioare negre. Dimensiuni (LxAxH): 48x57x81, înălțime x adâncime șezut: 44x40cm.    

LORITA
349,-

 catifea smarald + fag 

 maro închis  gri închis 

 scaun de luat masa, material: țesătură + picioare metal cu finisaj de fag, culoare design: maro închis, gri deschis, gri închis, țesătură crem, țesătură bej catifea dulux, albastru, roz, smarald. Dimensiuni (LxAxH): 45x52x81cm, înălțime 
x adâncime șezut: 45x40 cm.    

199,-
LEGA

 țesătură gri închis + picioare 
negre 

 gri  catifea smarald + picioare 
negre 

 catifea maro  catifea albastră  catifea roz 

NEW NEW NEW NEW

NEWNEWNEWNEWNEW

 fotoliu de design, material: țesătură + picioare metalice, design: țesătură maro + picioare cu finisaj de fag, țesătură albastră + picioare negre, țesătură smarald + picioare cu finisaj de 
țesătură fag sau gri deschis, picioare negre. Dimensiuni (LxAxH): 50,5x58x85 cm, înălțime x adâncime șezut: 47x43 cm. În versiunea de țesătură maro doar până la epuizarea stocurilor.    

496,-
TANDEL

 țesătură gri deschis + picioare negre  țesătură smarald + fag 

526,-

 țesătură maro + fag 

469,- 526,-

 țesătură albastră + picioare negre 

496,-
 scaun de design cu șezut moale, culoare: 
plastic alb + țesătură din catifea de 
teracotă (LxAxH): 48x56x80 cm. Înălțimea 
scaunului: 47 cm. Model disponibil doar 
până la epuizarea stocurilor.    

SEMER NEW
199,- 259,-

 țesătură catifea teracota 

 fotoliu matlasat de design cu șezut moale, material: țesătură de catifea + picioare metalice cu vopsea neagră, culoare design: smarald, maro taupe, gri sau roz-maro. Dimensiuni (LxAxH): 57x59x87 cm, înălțime x adâncime șezut: 
50x45 cm.    

ZIRKON
499,-

 maro roz  smarald  gri  maro taupe 

23%10%
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 scaun modern de luat masa cu cusături decorative, design: țesătură maro (efect piele 
periată) sau picioare gri + metal negru, (LxAxH): 55x63x85 cm, înălțime x adâncime șezut: 
45x45 cm. Model disponibil doar până la epuizarea stocurilor.    

339,- 380,-
DARAY

10%

 fotoliu, design: piele ecologică DELUXE 
neagră + picioare metalice cu vopsea 
neagră. Dimensiuni (LxAxH): 56x53,5x79 
cm. Înălțimea scaunului: 47 cm.    

TOPAZ
599,-

 fotoliu design, material: țesătură + metal, culoare design: gri, maro taupe, verde, mentol + picioare negre. 
Dimensiuni LxAxH: 55x61x81 cm. Înălțimea scaunului: 48 cm.    

LACEY
429,-

 gri  maro taupe  verde  mentol 

NEW

NEW NEW NEW

NEW

 scaun de luat masa de design, material: țesătură cu efect piele periată + metal, culoare design: țesătură bej, maro sau camel cu efect 
piele periată + picioare din metal negru. Dimensiuni (LxAxH): 67x60x78 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x45 cm.   În stoc începând cu 
11.10.2021. 

KALIFA
529,-

 bej  maro  camel 

 scaun de luat masa, material: piele ecologică + metal, design culoare: piele ecologică gri 
sau verde + picioare metal negru. Dimensiuni (LxAxH): 50x55x90 cm. Înălțimea scaunului 
x adâncimea: 47x47 cm.   În stoc începând cu 11.10.2021. 

KALINA
449,-

 gri  verde 

NEW NEW NEW

 fotoliu de design, material: țesătură de catifea + picioare metalice, design: țesătură bej + picioare negre, țesătură mentol + picioare cu finisaj de fag, gri-maro - țesătură taupe + picioare 
cu finisaj de țesătură de fag sau cărămidă + picioare negre. Dimensiuni (LxAxH): 56x63x78 cm, înălțime x adâncime șezut: 47,5x46 cm.    

488,-
ODOVEL

 țesătură bej + picioare negre  țesătură din cărămidă + picioare negre 

 gri-maro taupe 

 Gri-maro - taupe + fag  mentol + fag 

 gri 

 scaun de sufragerie de design cu scaun și spătar moale confortabil, material: țesătură + țesătură de catifea smarald, gri sau maro gri + 
picioare cromate. Dimensiuni (LxAxH): 64 / 43x45x92 cm, înălțime x adâncime șezut: 47x45cm.   În stoc începând cu 25.10.2021. 

689,-
CHIMENA

 smarald 

529,-
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 masă de sufragerie, material: placă MDF + picioare din lemn 
masiv, design culoare: placă albă + natural - picioare. Dimensiuni 
(LxAxH): 120x80x75 cm. Recomandăm combinarea cu scaunele 
BALI 2 NEW, LEVIN, DAMARA LORITA și LODENA.    

679,-
CYRUS 2 NEW

 masă de sufragerie, material: placă MDF + picioare din lemn 
masiv, design culoare: placă albă + natural - picioare. Dimensiuni: 
(LxAxH): 80x80x75 cm. Vă recomandăm să combinați cu scaunele 
BALI 2 NEW, LEVIN, DAMARA, LORITA și LODENA.    

549,-
DEJAN 2 NEW

 scaun de design cu șezut extra moale - piele ecologică, material: plastic + lemn - fag, culoare: negru, alb, închis. maro, kerosen, mentol, cappuccino-vanilie sau gri. Dimensiuni (LxAxH): 
48x56x81 cm. Înălțimea scaunului: 45 cm.    

239,-
BALI 2 NEW

 mentol 

 scaun de design cu șezut extra moale - piele ecologică, material: plastic + lemn - fag, 
culoare: negru, alb, închis. maro, kerosen, mentol, cappuccino-vanilie sau gri. Dimensiuni 
(LxAxH): 48x56x81 cm. Înălțimea scaunului: 45 cm.    

239,-
BALI 2 NEW

 negru 

 scaun de design cu șezut extra moale, material: lemn + piele ecologică + plastic, culoare: alb + fag, gri închis 
+ fag sau negru + picioare negre. Dimensiuni (LxAxH): 48x56x82 cm. Înălțimea scaunului: 47 cm. Poate fi 
combinat cu masa GAMIN NEW sau cu masa Didier 3 New de la pagina 171 sau cu masa Monty.    

259,-
KEMAL NEW

 negru + picioare negre 

 scaun de luat masa, design: plastic 
alb + fag. Dimensiuni (LxAxH): 
46x51x85 cm, înălțime șezut x 
adâncime: 44x40 cm.    

179,-
AYNA

 alb + fag 

 cappuccino 

 gri 

 alb  maro închis  albastru petrol 

 gri închis  alb 

 scaun de luat masa, design material și culoare: plastic / alb sau negru + 
picioare cromate, (LxAxH): 62x63x80 cm. Înălțimea scaunului 48 cm.    

FEMAN 3 NEW
249,-

 alb  negru 

 alb  perlă  mentol  gri închis 

 scaun de luat masa pivotant (360 °), material: piele ecologică + plastic + picioare din lemn-fag. Versiune culoare: gri deschis, alb, mentol, perlat sau gri închis + fag. Dimensiuni (LxAxH): 48x57,5x82,5 cm, înălțime x adâncime 
șezut: 48x43 cm.    

ETOSA
349,-

 gri deschis 
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 scaun de design cu șezut extra moale - piele 
ecologică, material: metal + plastic + piele ecologică, 
culoare: negru sau alb (crom), (LxAxH): 48x56x83. 
Înălțimea scaunului: 48 cm.    

METAL 2 NEW
249,-

 alb 

 scaun de design cu șezut foarte moale, material: metal + plastic + piele ecologică, culoare: crom + alb sau negru 
+ negru. Dimensiuni (LxAxH): 48x57x80cm. Înălțimea scaunului: 46 cm.    

TAMORA
259,-

 alb  negru 

 scaun de luat masa, design: plastic alb + picioare 
metalice cu vopsea neagră. Dimensiuni (LxAxH): 
46x58,5x84,5 cm, înălțime șezut x adâncime: 47x51 
cm. Model disponibil doar până la epuizarea stocurilor.    

159,- 179,-
MENTA

 alb 

 scaun de luat masa de design, material: țesătură 
cu efect de piele periată + metal, design: gri-maro 
+ picioare din metal negru. Dimensiuni (LxAxH): 
43x51x88 cm, înălțime x adâncime șezut: 47x44 cm.    

299,-
HERDA

 țesătură gri-maro + picioare negre 

 gri 

 scaun de luat masa, design material și culoare: plastic - alb, gri sau mentol + picioare cromate, (LxAxH): 46x53x80 
cm. Înălțimea scaunului: 43 cm.   În versiunea de mentol numai până la epuizarea stocurilor. 

199,-
ANISA 2 NEW

 alb 

 masă de sufragerie, material: MDF + crom, design: alb extra lucios 
HG. Dimensiuni (LxAxH): 120x80x72 cm. Posibilitate de combinare 
cu scaunele METAL 2 NEW, FEMAN 3 NEW și ANISA 2 NEW. 
Model disponibil doar până la epuizarea stocurilor.    

789,- 859,-
ARTEM

 alb + crom 

scaun de luat masa, material: plastic + picioare metalice cu vopsea neagră, design culoare: alb, negru sau verde. 
Dimensiuni (LxAxH): 37x53x86 cm, înălțime x adâncime șezut: 45,5x43 cm.    

269,-
TEGRA TIP 2

 negru 

 scaun de luat masa, material: plastic + metal, design culoare: bej, vișiniu sau albastru închis + picioare metal 
negru. Dimensiuni (LxAxH): 47x68,5x85 cm, înălțime x adâncime șezut: 46x44 cm.   În stoc începând cu 11.10.2021. 

359,-
SONAIA

 bej  verde  bordo  alb  albastru închis 

NEW NEWNEW NEWNEW NEW

 scaun de luat masa, design: plastic alb + picioare 
metalice cu vopsea albă. Dimensiuni (LxAxH): 
46x53x84,5 cm, înălțime x adâncime șezut: 44x41 cm.  
 Model epuizat. 

169,- 199,-
LITIA

 masă de luat masa, material: MDF + crom, design: alb 
extra lucios HG. Dimensiuni (diametru x H): 80x72 cm. 
Posibilitate de combinare cu scaunele METAL 2 NEW, 
FEMAN 3 NEW și ANISA 2 NEW.    

RONDY NEW
629,-

 alb + crom 

 mentol 

189,-

 alb 

 scaun de luat masa, design: crom + țesătură cu efect 
de piele periată - gri. Dimensiuni (LxAxH): 54x60x87 
cm, înălțime x adâncime șezut: 48x54 cm.    

MADORA
484,-

 țesătură gri 
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 cappuccino-vanilie  negru  portocaliu 

 scaun de design, material: lemn-fag + plastic, culoare: alb, negru, verde, portocaliu, maro închis, gri cald sau cappuccino-vanilie. Dimensiuni (LxAxH): 46x54x81 cm. Înălțimea scaunului: 45 cm. Posibilitatea de a combina cu masa 
DIDIER NEW sau GAMIN NEW.    

CINKLA 3 NEW
149,-

 verde  alb    maro închis  gri cald 

 fotoliu de design, material: picioare: lemn masiv + oțel, scaun: plastic, culoare: fag + alb, roșu, albastru, gri, cappuccino, mentol sau negru. Dimensiuni: (LxAxH): 64x47x83,5 cm, înălțime 
x adâncime șezut 45x45 cm. Posibilitatea de a combina cu masa DIDIER NEW sau GAMIN NEW.    

DAMEN NEW
199,-

 alb  negru  gri  cappuccino  mentol  albastru  roșu 

 masă de luat masa, material: MDF + picioare din lemn (fag). 
Dimensiuni (LxAxH): 120x70x75cm.    

529,-
DIDIER 4 NEW

 masă, material: placă MDF + picioare din lemn, design culoare: 
placă albă + fag - picioare, (diametru x H): 60x74 cm, 80x74 sau 
90x74 cm.    

439,-
GAMIN 60

 masă de luat masa, material: MDF + picioare din lemn (fag). 
Dimensiuni (LxAxH): 70x70x75cm.    

439,-
DIDIER 3 NEW

 masă, material: placă MDF + picioare din lemn, design culoare: 
placă albă mată + picioare din fag; dimensiuni (diametru x H): 
60x75 cm sau 80x75 cm.    

359,-
ELCAN 60

 masă rotundă, material: placă MDF + picioare din lemn, culoare: placă alb mat + picioare 
din fag; dimensiuni (diametru x H): 120x74,5 cm.    

599,-
DEMIN 489,-

ELCAN 80
509,-
GAMIN 80

519,-
GAMIN 90

Preț 
redus

Preț 
redus



181MESE SUFRAGERIE

 bej + bej 

 maro + bej 

 catifea albastră 

 maro + bej 

 mentol + gri 

 catifea roz 

 mentol + gri 

 gri deschis + gri închis 

 catifea smarald 

 gri deschis + gri închis 

 gri închis + alb 

 gri închis + alb 

 scaun de luat masa, material: țesătură / piele ecologică + crom, culoare: bej + bej, maro + bej, mentol + gri, gri închis + alb, 
gri deschis + gri închis, bej dulux, roz, smarald sau albastru. Dimensiuni (LxAxH ): 42x56, 5x105 cm. Înălțimea scaunului este 
de 45 cm, adâncimea scaunului: 43 cm.    

SALOMA NEW
378,-

 catifea bej 

 bej + bej 

 scaun de luat masa, material: țesătură / piele ecologică + crom, design culoare: bej + bej, maro + bej, mentol + gri, gri deschis + gri închis, gri închis + alb, bej dulux, roz, smarald sau 
albastru dimensiuni (WxDxH ): 42x58x103cm. Înălțimea scaunului este de 45 cm, adâncimea scaunului: 43 cm.    

GERDA NEW
359,-

NEW NEW NEW NEW NEW

 catifea bej 

NEW

 catifea smarald 

NEW

 catifea roz 

NEW

 catifea albastră 

NEW

 scaun de luat masa, material: crom + piele ecologică, design: piele 
ecologică verde sau maro. Dimensiuni (LxAxH): 44x48,5x97,5 cm. 
Înălțimea scaunului: 44 cm.    

DELA
249,-

 verde 

 scaun de luat masa, material: piele 
ecologică + crom auriu - auriu, culoare 
design: alb. Dimensiuni (LxAxH): 41x52x96 
cm, înălțime x adâncime șezut: 46x44 cm.  
 În stoc începând cu 11.10.2021 

DEVONA
249,-

 piele ecologică albă + crom auriu 

 scaun de luat masa cu cusături, material: piele ecologică + crom, design culoare: alb + bej, bej + alb sau negru + 
alb. Dimensiuni (LxAxH): 41x44x97cm. Înălțimea scaunului este de 46 cm.    

SIGNA
235,-

 bej + alb  negru + alb  alb + bej 

 scaun de luat masa, material: crom + piele ecologică, design: negru, maro închis sau alb. Dimensiuni (LxAxH): 
41x44x97 cm. Înălțimea scaunului: 46 cm.    

FINA
246,-

 alb  negru  maro închis 

 maro 

Sfatul 
nostru!
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 scaun de luat masa cu cusături, material: piele ecologică sau țesătură + metal, design culoare: PU alb + cadru alb, PU negru + cadru negru, PU gri + cadru gri, PU bej + cadru gri, caramel PU + cadru gri, roz pudră PU + cadru gri, 
țesătură maro + cadru negru, țesătură bej + cadru alb, țesătură smarald + cadru negru, țesătură gri deschis + cadru alb, țesătură gri închis + cadru negru sau țesătură maro închis, țesătură bej, țesătură verde, țesătură gri deschis 
+ cadru și picioare cu finisaj de suprafață fag, bej + cadru negru, roz + cadru alb, smarald + cadru și picioare cu fag sau albastru + dimensiuni finisaj cadru negru (LxAxH): 41x49x96 cm. Înălțimea scaunului x adâncime: 45x46 cm.    

COLETA NOVA

 gri deschis + alb 

169,-

 scaun de luat masa, material: țesătură + crom, design culoare: gri, maro sau 
negru. Dimensiuni (LxAxH): 42x50,5x99 cm. Înălțimea scaunului este de 46 cm, 
adâncimea scaunului: 40 cm.    

ADORA NEW
219,-

 gri  maro 

NEW NEW NEW NEW

 negru + negru 

149,-

 bej + alb 

169,-

 verde + fag 

174,-
 maro închis + fag 

174,-
 bej + negru 

169,-
 catifea albastră + neagră 

169,-
 catifea roz + alb 

169,-
 catifea smarald + fag 

174,-

 gri închis + negru 

169,-
 smarald + negru 

169,-
 maro + negru 

169,-
 bej + fag 

174,-
 gri deschis + fag 

174,-

 alb + alb 

149,-
 gri + gri 

149,-
 bej + gri 

149,-
 caramel + gri 

149,-
 roz + gri 

149,-

 gri închis  piele ecologică neagră + crom  piele ecologică albastră + 
argintiu 

 scaun de luat masa, material: țesătură / piele ecologică + picioare din metal negru, design: 
țesătură maro închis sau gri închis, înălțime șezut x adâncime: 48x50 cm. Dimensiuni 
(LxAxH): 41x50x98 cm.    

ENRA
167,-

 maro închis 

 taburet, metal - crom + piele ecologică alb sau negru, (LxAxH): 
40x40x43 cm.    

IRENA
199,-

 piele ecologică albă + crom 

 taburet pliabil - metal - argintiu + piele ecologică - albastru sau 
negru (diametru x H): 30x45 cm.    

IRMA
45,-

 piele ecologică neagră + 
argintie 

 scaun de luat masa, țesătură + metal, 
culoare: maro + țesătură bej + picioare 
metal negru. Dimensiuni (LxAxH): 
48x61x91 cm, înălțime x adâncime șezut: 
45x44 cm.   În stoc începând cu 11.10.2021 

KIMEA
379,-

 maro + bej 

NEW

 albastru petrol  gri închis 

 scaun de luat masa design, material: țesătură de catifea + metal, culoare design: bej, kerosen, 
gri închis + cadru metalic negru. Dimensiuni (LxAxH), 47X45x89cm, înălțime x adâncime șezut: 
49x43cm.    

EPONA
499,-

 bej 

NEW NEW NEW

 negru 

Preț 
redus
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 scaun de luat masa, material: țesătură + crom, design culoare: țesătură gri deschis, gri închis sau bej. Dimensiuni 
(LxAxH): 44x46x110cm. Înălțimea scaunului 48 cm, adâncimea scaunului 42 cm.    

AMINA
369,-

 bej  gri închis 

 catifea smarald 

 scaun de luat masa, material: crom, țesătură, piele ecologică sau țesătură de catifea, design de culoare: piele kerosen, țesătură cyan, bej 
catifelat, gri maroniu, catifea dulce bej, catifea smarald, catifea roz sau catifea albastră. Dimensiuni (LxAxH): 42x52x97cm, înălțime x 
adâncimea scaunului: 46x40cm.    

OLIVA NEW
226,-

 catifea bej 

 gri deschis 

 scaun de luat masa, design: crom + 
țesătură cu efect de piele periată, design: 
maro. Dimensiuni (LxAxH): 54x60x89 cm. 
Înălțimea scaunului: 48 cm, adâncimea 
scaunului: 54 cm. Model disponibil doar 
până la epuizarea stocurilor.    

NADINA
359,-

 maro 

 scaun de luat masa cu cusături, material: țesătură pentru scaune și spate piele ecologică 
+ crom, culoare design: bej + bej, maro + maro sau gri închis + alb. Dimensiuni (LxAxH): 
41x43x99cm. Înălțimea scaunului este de 47cm, adâncimea scaunului 44 cm.    

IZMA
359,-

 bej + bej 

 scaun de luat masa, design: țesătură gri 
+ picioare din lemn de fag. Dimensiuni 
(LxAxH): 46x56x86 cm. Înălțimea 
scaunului: 49 cm și adâncimea scaunului: 
56 cm.    

GALIO
269,-

 țesătură gri + fag deschis 

NEW

 maro + maro  gri închis + alb 

 negru 

 scaun de luat masa, material: piele ecologică + crom, design: negru, muștar sau alb. Dimensiuni (LxAxH): 
42x56x99 cm, înălțime x adâncime șezut: 47,5x42,5 cm.    

VATENA
254,-

 alb  muştar 

 țesătură maro-cenușie  țesătură bej pătată 

 gri deschis 

 țesătură azur 

 maro 

NEW NEW NEW NEW

 catifea albastră  catifea roz 

 piele eco albastru petrol 

288,-
TOSENA

 maro deschis 

 scaun de luat masa, material: piele ecologică + crom, design: maro, gri deschis sau maro 
deschis. Dimensiuni (LxAxH): 44x60,5x98 cm, înălțime x adâncime șezut: 46x42,5 cm.    

 alb  negru  gri 

219,-
ERVINA

 bej 

 scaun de luat masa, material: piele ecologică + crom, design culoare: alb, bej, gri sau negru. Dimensiuni (LxAxH): 42x43x99cm. Înălțimea 
scaunului este de 47cm.    

Preț 
redus
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 țesătură de catifea smarald 

 piele ecologică gri închis 

 țesătură de catifea bej 

 piele ecologică albă 

 țesătură bej 

 piele neagră 

 țesătură de catifea albastră 

 piele ecologică maro  piele ecologică cappuccino 

 țesătură de catifea roz 

 eco-piele gri deschis 

 scaun de luat masa, material: crom + piele ecologică sau țesătură, design culoare: piele ecologică alb, negru, gri închis, gri deschis, cappuccino, maro, bej, roz, smarald sau albastru. Dimensiuni (LxAxH): 43x44x96cm. Înălțimea 
scaunului: 47 cm, adâncimea scaunului: 43cm.    

ABIRA NEW
299,-

NEW NEW NEW NEW

 scaun de luat masa, material: piele ecologică + metal, design: alb, maro sau gri închis 
+ metal gri. Dimensiuni (LxAxH): 42x56x99 cm, înălțime x adâncime șezut: 47,5x42,5 
cm. În versiunea maro doar până la epuizarea stocurilor.    

DEKOMA
219,-

 alb 

 scaun de luat masa, material: piele ecologică + metal, design: maro-gri taupe, verde măsliniu sau gri deschis + metal gri. Dimensiuni 
(LxAxH): 42x56x99 cm, înălțime x adâncime șezut: 47,5x42,5 cm.   În design verde măslin, numai până la epuizarea stocurilor. 

NOBATA
259,-

 maro-cenușiu taupe 

 gri închis 

 gri deschis 

 scaun de luat masa, material: crom + piele ecologică, culoare: alb 
sau negru. Dimensiuni (LxAxH): 40x58x103cm. Înălțimea scaunului: 
48 cm.    

DULCIA
359,-

 piele ecologică albă + crom 

 scaun de luat masa cu mâner metalic, material: piele ecologică + 
crom, design culoare: alb sau maro deschis. Dimensiuni (LxAxH): 
43x46x100cm. Înălțimea scaunului: 47cm, adâncimea scaunului: 
42cm.    

BARNA NEW
369,-

 alb 

 scaun de luat masa, material: țesătură + piele ecologică + crom, design culoare: țesătură 
gri-maro-taupe + piele ecologică gri + țesătură cromată sau cărămidă + piele ecologică 
maro + crom. Dimensiuni: (LxAxH): 43x62x91 cm, înălțimea scaunului este de 47 cm și 
adâncimea scaunului este de 44 cm.    

FARULA
375,-

 gri-maro taupe + piele ecologică gri 

 piele ecologică neagră + crom  maro deschis 

 țesătură cărămidă + piele ecologică maro 

 maro taupe  negru + alb 

 scaun de design, material: piele ecologică + picioare metalice cu vopsea neagră 
(partea inferioară a picioarelor cu vopsea aurie), design culoare: gri sau maro 
taupe, (LxAxH): 55x58x82 cm, înălțime x adâncime șezut: 47x42 cm. Model 
disponibil doar până la epuizarea stocurilor.    

KARAT
427,-

 gri 

 scaun de luat masa, material: piele ecologică + crom, design culoare: 
alb + negru sau negru + alb. Dimensiuni (LxAxH): 42x42x98cm. 
Înălțimea scaunului este de 47 cm, adâncimea scaunului de 41 cm.    

NEANA
359,-

 alb + negru 

 verde măslin 

187,- 259,-

 scaun de luat masa, material: piele ecologică + metal, design culoare: 
bej + piele ecologică maro sau albastru + piele ecologică maro + 
picioare din metal negru. Dimensiuni (LxAxH): 50x46x83 cm. Înălțimea 
scaunului x adâncimea: 46x42 cm.   În stoc începând cu 11.10.2021. 

369,-
KLARISA

 bej + maro  albastru + maro 

NEW NEW

Preț 
redus

 maro 

219,-

27%
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 scaun de luat masa, design: țesătură bej 
+ picioare de fag, (LxAxH): 44x61x90cm, 
înălțime x adâncime șezut 49x42cm.  
 Model disponibil doar până la epuizarea 
stocurilor. 

SELUNA
249,- 269,-

 țesătură bej + fag 

 scaun de luat masa de design cu șezut confortabil și cusături în relief, material: piele ecologică + picioare din metal negru, culoare: gri deschis, cămilă (maro), gri-maro taupe, gri închis, verde sau galben. Dimensiuni (LxAxH): 49x57x85 
cm, înălțime sezut: 46 cm, adâncime sezut: 41 cm.    

HAZAL
369,-

 camel 

 scaun de luat masa de design cu șezut confortabil și cusături în relief, țesătură din catifea + picioare metalice cu vopsea neagră, design 
culoare: bej, gri-maro taupe, albastru sau gri. Dimensiuni (LxAxH): 54x62x85 cm, înălțime x adâncime șezut: 49x42 cm.    

SARIN
379,-

 bej 

 scaun de luat masa, design: nuc + 
țesătură bej, (LxAxH): 45x48x95 
cm. Înălțimea scaunului: 43 cm.    

OLEG
259,-

 nuc + țesătură bej 

 scaun de luat masa, design: cireș + 
țesătură bej, (LxAxH): 44x48x90 
cm. Înălțimea scaunului: 43 cm.    

GRID NEW
278,-

 cireș + țesătură bej 

 scaun de luat masa, design: wenge 
+ piele ecologică alb, (LxAxH): 
44x48x90 cm. Înălțimea scaunului: 
45 cm.    

VENIS NEW
314,-

 wenge + piele ecologică albă 

 scaun de luat masa, lemn + țesătură, 
stejar + maro deschis. Dimensiuni 
(LxAxH): 45x51,5x96,5cm. Înălțimea 
scaunului: 48 cm.   Revine în stoc din 
06.08.2021. 

FARNA
226,-

 stejar + maro deschis 

 scaun de luat masa, design: alb + țesătură maro sau nuc + țesătură maro 
deschis, (LxAxH): 44x49x95 cm. Înălțimea scaunului: 43 cm.    

ASTRO NEW
313,-

 alb + țesătură maro 

 scaun de luat masa, material: lemn + țesătură, design: stejar sonoma 
+ țesătură crem, stejar închis + țesătură gri-bej. Dimensiuni (LxAxH): 
41x50x90 cm, înălțime x adâncime șezut: 44x41 cm.    

SILAS
219,-

 stejar închis + gri-bej 

 scaun înalt de masă din lemn masiv de fag, în design de culoare: nuc / piele ecologică bej, cireș / țesătură maro, wenge / țesătură 
bej magnolie sau fag merlot / țesătură maro, (LxAxH): 44,5x50x103 cm, înălțimea șezutului: 48 cm    

DESI
267,-

 nuc + piele ecologică bej 

 scaun înalt de masă din lemn masiv de fag, 
în culoarea: țesătură de cireș / bej, (LxAxH): 
44,5x50x103 cm. Înălțimea scaunului: 48 cm    

BONA NEW
299,-

 cireș + țesătură bej 

 gri deschis 

 gri-maro taupe 

 stejar deschis + crem 

 cireș + țesătură maro  fag merlot + țesătură maro  wenge + magnolie bej 

 verde  gri închis 

 gri 

 gri-maroniu taupe 

 albastru 

 galben 

 fotoliu, design: țesătură de catifea gri 
+ picioare metalice cu vopsea neagră, 
(LxAxH): 50x53x80 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 49x39 cm.   Model epuizat. 

DIVAL
249,- 289,-

 gri 

 cireș 

 masă pliantă solidă din furnir de fag, culori: nuc, cireș, wenge, suprafața 
mesei înainte de desfacere 120x90 cm, este potrivită pentru 4 - 6 
persoane, după desfacere ajunge la o dimensiune de 240x90 cm și este 
potrivită pentru 8 - 12 persoane. Dimensiuni (LxAxH): 120 / 240x90x75,5 
cm.   În versiunea cu nuc doar până la epuizarea stocurilor. 

FARO
1.119,- 1.196,-

 Nuc 

 masă pliantă solidă de sufragerie, material: lemn masiv + MDF, design 
culoare: fag merlot. Dimensiuni (diametru x H): 120x75cm, lungime masă 
după desfacere: 150 cm    

ALTON
1.039,-

 fag merlot 

 bancă din lemn masiv de fag, în design culoare: 
țesătură cireș / maro. Dimensiuni (LxAxH): 
100x38x48 cm. Model disponibil doar până la 
epuizarea stocurilor.    

DUNA
309,- 349,-

 cireș + țesătură maro 
11%

 nuc + maro deschis pete 

299,-

 wenge 

1.149,-
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NEW

 setul de masă 1 + 4 este format dintr-o masă și 4 scaune de luat masa, 
material: MDF + metal + țesătură, design culoare: fotoliu-țesătură 
gri deschis + masă-negru + metal negru. Dimensiuni (LxAxH) fotoliu: 
39x63x70, masă: 90x73cm.   În stoc din 11.10.2021. 

BEVAN
1.648,-

 set de masă 1 + 4, masă pliabilă, design: lemn - alb + țesătură gri 
dimensiuni (LxAxH): 75 -115x75x75cm, scaun (LxAxH): 43,8x56x90,4 cm. 
Înălțimea scaunului: 49 cm    

BJORK NEW
1.879,-

 set de masă 1 + 4, material: metal bej + MDF - stejar canion. Dimensiuni 
(LxAxH): masă: 110x70x75 cm, scaun: 44x59x81,5 cm, înălțime x adâncime 
șezut: 43x58,5 cm. Model disponibil doar până la epuizarea stocurilor.    

KIMBY
678,-

 set de masă 1 + 6, material: lemn - nuc + țesătură - bej, blat de masă - 
MDF furnirit. Dimensiuni (LxAxH): masă: 80x135x74 cm, scaun (LxAxH): 
45x48x95 cm, înălțimea șezutului: 43 cm. Posibilitatea de a cumpăra un 
scaun la prețul de 259,-    

OLEG NEW
2.328,-

 set de masă 1 + 4, material: lemn + țesătură, culoare: wenge + maro 
deschis. Dimensiuni (LxAxH): masă: 110x70x74 cm, scaun: 43x50,3x94cm. 
Înălțimea scaunului: 46,2 cm.   Revine în stoc din 24.09.2021. 

LESLIE
1.499,-

 setul de masă 1 + 4 constă dintr-o masă și 4 scaune de luat masa, material: 
MDF + metal + piele ecologică + țesătură, design culoare: fotoliu-piele 
ecologică neagră + masă-stejar + metal negru sau fotoliu-verde / galben 
/ țesătură albastră / gri deschis + masă albă + metal negru. Dimensiuni 
(LxAxH) fotoliu: 46x60x70, masă: 90x90x73cm.   În stoc din 11.10.2021. 

BEVIS
1.689,-

NEW

 set de mese 1 + 4, material: lemn de fag deschis + țesătură gri, blat de 
masă - MDF furniruit. Dimensiuni masă (LxAxH): 90x150x73, scaun 
(LxAxH): 46x56x86 cm. Înălțimea scaunului: 49 cm și adâncimea 
scaunului: 56 cm. Posibilitatea de a cumpăra un scaun la prețul de 269,-    

GALIO
1.699,-

 set de masă 1 + 4, material: lemn + piele ecologică, culoare: wenge + alb. 
Dimensiuni (LxAxH): masă: 70x110x74 cm, scaun (LxAxH): 44x48x90 cm. 
Înălțimea scaunului: 45 cm. Posibilitatea de a cumpăra un scaun la prețul 
de 314,-    

VENIS NEW
1.697,-

 set de masă 1 + 4, material: MDF + metal, design: model lemn + picioare - 
metal alb. Dimensiuni (LxAxH): masă: 110x70x75cm; scaun: 44x46x86cm. 
Înălțimea scaunului: 45 cm.    

MALABO
599,-

 stejar sonoma / argintiu 

 set de masă 1 + 4, material: metal (argintiu sau negru) + MDF - stejar 
sonoma / argintiu sau stejar artizanal / negru, (LxAxH): masă: 110x70x76 
cm, scaun: 40,5x51x83,5 cm, înălțime x adâncime șezut : 45x50 cm    

AMANDA
999,-

 stejar artizan / negru 

NEW

 set de mese 1 + 4, material: lemn-alb + țesătură-gri sau lemn de nuc + 
țesătură bej, blat de masă - MDF. Dimensiuni (LxAxH): masă: 110x70x76 
cm, scaun: 42x45,5x93,5 cm. Înălțimea scaunului: 46,5 cm.    

BRISBO
1.399,-

 țesătură albă + gri 

 Nuc + țesătură bej 
1.334,-

 set de masă 1 + 2, masă pliabilă (LxAxH): 75 / 100x75x76 cm, scaun: 
41x50x90 cm. Înălțimea scaunului: 44 cm, design: lemn de stejar închis + 
țesătură gri-bej. Posibilitatea de a cumpăra scaune suplimentare pentru 
un preț pe 1 bucată de 219,- . Model disponibil doar până la epuizarea 
stocurilor.    

SILAS
999,- 1.099,-

9%
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 masă modernă de sufragerie, material: MDF + metal, design: stejar + 
picioare din metal negru. Dimensiuni (LxAxH): 140x80x76 cm    

PEDAL
936,-

 set de masă 1 + 6, material: lemn - cireș + țesătură - bej, blat de masă - 
MDF furnirit. Dimensiuni (LxAxH): masă: 135x80x74 cm, scaun (LxAxH): 
44x48x90 cm, înălțimea șezutului: 43 cm. Posibilitatea de a cumpăra un 
scaun la prețul de 278,-    

GRID NEW
2.349,-

NEW

ADELON

 masă de sufragerie, material: MDF + metal, design culoare: ciment + 
picioare din metal negru. Dimensiuni (LxAxH): 180x90x75 cm.   În stoc 
începând cu 11.10.2021 

1.539,-

 masă și scaune de luat masa, taburet - design alb + țesătură maro sau 
nuc + țesătură maro deschis evidențiată (LxAxH): 44x49x95 cm, masă 
- material: MDF furniruit, design nuc sau alb. Dimensiuni (LxAxH): 
110x70x74 cm sau 135x80x74 cm. Scaune din nuc la prețul de 299,- sau 
alb la prețul de 313,-

ASTRO NEW
masă (nuc) 110x70x74 cm  599,-

masă (alb) 110x70x74 cm  599,-

masă (nuc) 135x80x74 cm 619,-

masă (alb) 135x80x74 cm 749,-

NEW NEW NEW

AKAIKO

 masă pliabilă, material: MDF + metal, design culoare: stejar + picioare 
din metal negru. Dimensiuni (LxAxH): 140-180x80x75 cm.   În stoc începând 
cu 11.10.2021 

1.849,-

NEW

AKTON

 masă rotundă, material: MDF + metal, culoare: stejar gri + picioare din 
metal negru. Dimensiuni (diametru x H): 100x75 cm.   În stoc începând cu 
11.10.2021 

899,-
+ metal, design culoare: stejar + picioare 

NEW

 masă modernă, material: MDF + metal, design: stejar + picioare din metal 
negru. Dimensiuni (LxAxH): 160x90x75 cm    

MEDITER
1.235,-

MEDOR

 masă rotundă de luat masa, material: MDF + metal, design culoare: stejar sonoma, ciment sau stejar închis + picioare metal negru. Dimensiuni (diametru x H): 120x76 cm.    

1.229,-

 stejar sonoma + metal negru  stejar închis + metal negru  gri carbon + metal negru 

NEW

TABLOS

 masă rotundă de sufragerie, material: MDF furniruit + lemn solid, culoare 
design: castan. Dimensiuni (LxAxH): 106x106x75,8 cm.   În stoc începând cu 
15.10.2021. 

799,-
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NEW

HESTON

 masă de sufragerie, material: MDF + oțel, culoare: stejar deschis. 
Dimensiuni (LxAxH): 160x90x76 cm.    

1.459,-

NEW

DONIO

 masă de design, material: sticlă securizată + crom auriu - auriu, culoare: 
alb + crom auriu - auriu. Dimensiuni (diametru x H): 80x73 cm.   În stoc 
începând cu 11.10.2021 

869,-

NEW

FRIADO

 masă de luat masa, material: MDF + metal, design culoare: stejar + 
picioare metal negru. Dimensiuni (LxAxH): 150x80x75 cm.    

1.089,-

 masă de sufragerie, material: DTD laminat, design: 
alb + stejar sonoma, suprafața mesei 140x80 cm este 
potrivită pentru 4-6 persoane. Dimensiuni (LxAxH): 
140x80x75 cm.    

RADIM NEW
626,-

 masă de luat masa pliantă modernă, culoare: alb cu luciu 
foarte ridicat HG, material: MDF. Dimensiuni (LxAxH):    

ASPER NEW
1.489,- ASPER NEW 1 - pliabil: 140-180x80x76cm

895,- ASPER NEW 3: 140x80x76 cm
757,- ASPER NEW 2: 120x80x76 cm

929,- ASPER NEW 4: 160x80x76 cm

545,- ASPER NEW 5: 80x80x76 cm

 masă de luat masa pliabilă, material: DTD laminat (blat de 
masă), design: stejar sonoma, suprafața mesei înainte de 
desfășurare 140x80 cm este potrivită pentru 6 persoane, 
după desfacere cu dimensiunea 180x80 cm este potrivită 
pentru 8 persoane, (LxAxH): 140 - 180x80x76 cm    

ADMIRAL
759,-

 masă, material: DTD laminat, design: alb, suprafața mesei 140x80 cm 
este potrivită pentru 4-6 persoane sau suprafața mesei 160x90 cm este 
potrivită pentru 6 - 8 persoane. Dimensiuni (LxAxH): 140x80x75 cm sau 
160x90x75 cm.    

TOMY NEW
599,- 140x80 cm

667,- 160x90 cm

399,- 80x80 cm

 masă de sufragerie, material: DTD laminat, culoare: stejar sonoma sau alb. 
Dimensiuni (LxAxH): 86x60x75cm    

TARINIO
339,-

 stejar sonoma 

 masă de luat masa, material: DTD laminat, canturi ABS, design: alb / negru 
sau stejar sonoma. Dimensiuni (LxAxH): 120x80x75 cm sau 80x80x75 cm, 
potrivită pentru 4 persoane.    

KRAZ

499,- 120x80 cm

 alb + negru 

 stejar sonoma 

 stejar sonoma 

 masă pliantă pentru luat masa, material: blat din MDF înfoliat + picioare 
metalice, design culoare: alb sau stejar sonoma + alb, (LxAxH): 60-
120x60x75 cm.    

MAURO
439,-

 alb 

 alb 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

NEW

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

 stejar sonoma 

GENERAL NEW

 masă de design, material DTD laminat, design culoare: alb, stejar sonoma 
sau stejar artizanal. Grosime laminat 16 mm, muchii ABS pe blatul mesei. 
Dimensiuni (LxAxH): 140x80x75 cm.    

439,-  stejar artizan 

 alb 

Preț 
redus
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 masă rotundă de luat masa, design: MDF alb cu extra luciu HG + crom. 
Dimensiuni (diametru x H): 100x75 cm    

PAULIN
1.036,-

 masă pliantă de luat masa, material: MDF + oțel inoxidabil, culoare: alb cu 
HG foarte lucios; dimensiuni (LxAxH): 120 - 160x80x76 cm    

IRAKOL
1.489,-

 masă de sufragerie, design: MDF + metal, placă superioară albă cu HG 
foarte lucios, picioare - albe; dimensiuni (LxAxH): 120x80x76 cm    

UNITA
789,-

 masă pliabilă de luat masa, material: MDF + oțel inoxidabil, culoare: alb cu 
HG foarte lucios; dimensiuni (LxAxH): 160 - 200x90x76 cm    

KORINTOS
1.959,-

 masă de luat masa design, culoare: stejar sonoma, material: MDF. 
Dimensiuni (LxAxH): 180x90x76 cm    

AMAR
1.855,-

 masă, material: MDF + oțel inoxidabil, culoare: alb cu HG foarte lucios; 
dimensiuni (LxAxH): 150x80x75 cm    

ZARNI
1.659,-

 masă de luat masa pliabilă de lux, design culoare: stejar material: MDF + 
oțel. Dimensiuni (LxAxH): 160 - 200x90x75 cm.    

BONET NEW TIP 2
2.089,-

 masă pliabilă într-un design modern: cappuccino cu HG extra lucios, 
material: MDF + sticlă securizată, (LxAxH): 120 - 160x80x76 cm.    

VIRAT
2.057,-

 masă rotundă pliabilă, material: MDF + oțel + sticlă (lapte), culoare: alb cu 
HG foarte lucios; dimensiuni (LxAxH): 120 - 160x120x75 cm    

ZAMON
2.119,-

 masă, material: MDF + oțel, culoare: alb cu extra luciu HG + picioare ciment, alb cu extra luciu HG + picioare în alb cu extra luciu HG sau alb cu extra 
luciu + picioare stejar sonoma. Dimensiuni (LxAxH): 160x90x76 cm. 

FARNEL

 alb cu picioare HG + foarte lucioase din stejar sonoma 
1.368,-

alb cu picioare HG 
1.485,-

alb cu picioare HG în culoarea betonului 

1.368,-
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 masă de luat masa pliabilă de design, culoare: alb cu luciu foarte ridicat 
HG + stejar sonoma, material: MDF + oțel. Dimensiuni (LxAxH): 160 - 
220x90x75cm    

DURMAN
2.799,-

 masă pliabilă, material: MDF, culoare: alb, cu luciu extra înalt HG + negru; 
dimensiuni (LxAxH): 160 - 200x90x76 cm    

TUBAL
2.219,-

 masă de luat masa pliabilă de lux într-un design modern: alb cu luciu 
foarte ridicat HG, material: MDF. Dimensiuni (LxAxH): 140 - 180x90x76 
cm    

MEDAN
2.396,-

 masă pliantă design, culoare: stejar sonoma, material: MDF + oțel. 
Dimensiuni (LxAxH): 160 - 220x90x75cm sau BONET NEW TIP 2 (LxAxH): 
160 - 200x90x75 cm la prețul de 2089,-.    

BONET
2.899,-

 masă de luat masa, material: oțel + sticlă securizată transparentă / 
neagră; (LxAxH): 120x70x75 cm    

ESTER
479,-

 masă pliabilă luxoasă și de design, design de culoare: alb cu HG foarte 
lucios, material: MDF + oțel. Dimensiuni (LxAxH): 160 - 220x90x76 cm    

PERAK
2.676,-

 masă de luat masa, culoare: alb cu extra luciu HG + stejar sonoma, 
material: MDF. Dimensiuni (LxAxH): 180x90x76 cm    

MADOS
1.399,-

 masă de sufragerie, material: MDF + crom, design: alb cu luciu foarte 
ridicat HG + crom. Dimensiuni (LxAxH): 120x70x76 cm    

PEDRO
999,-

 masă de luat masa pliabilă de lux, culoare: alb cu luciu foarte ridicat HG, 
material: MDF + metal. Dimensiuni (LxAxH): 160-220x90x76 cm.    

KROS
2.836,-

 masă, material: MDF - placă cu bază metalică, culoare: alb mat; dimensiuni 
(diametru x H): 80x75 cm    

REVENTON
489,-

 masă modernă și de design, culoare: alb cu luciu foarte ridicat HG, 
material: MDF + crom. Dimensiuni (LxAxH): 130x80x75 cm    

TALOS
1.089,-

 masă modernă pliabilă, design culoare: alb cu luciu foarte ridicat HG
+ picioare argintii și margine de masă, material: MDF + metal cu finisaj 
argintiu. Dimensiuni (LxAxH): 150 - 190 - 230x90x76 cm    

DARO
1.499,-
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 scaun de bar, material: țesătură + lemn, design: 
bej + fag sau gri-maro - taupe + negru, (LxAxH): 
53x54x116 cm. Înălțimea scaunului: 80 cm    

TAHIRA
575,-

 C
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 gri-maro taupe + negru 

 scaun de bar matlasat modern, material: 
țesătură + metal, design: țesătură gri 
deschis + țesătură gri + picioare negre. 
Dimensiuni (LxAxH): 43,5x52x106 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 72x42 cm    

TORANA
259,-
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 țesătură gri deschis + gri, picioare negre 

 taburet de bar, design: plastic alb + 
șezut foarte moale - piele ecologică 
+ picioare din lemn de fag, părțile 
metalice sunt negre. Dimensiuni 
(LxAxH): 38x45x91 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 68x32 cm    

EVANS
329,-
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 Alb + fag 

 scaun de bar, design: piele ecologică maro închis + 
metal negru. Dimensiuni (LxAxH): 42x48x86,5 cm. 
Înălțimea scaunului: 65 cm    

FALUN
269,-
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 piele ecologică maro închis + metal negru 

 taburet de bar cu șezut pivotant reglabil pe înălțime, 
material: țesătură cu piele periată + metal, design: 
țesătură neagră + metal negru sau țesătură maro + 
metal negru. Dimensiuni (LxAxH): 46x48x84-105 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 60- 81x40 cm.    

LORASA
419,-
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 țesătură neagră 

 scaun de bar, material: țesătură + metal 
negru, design culoare: țesătură gri închis. 
Dimensiuni (LxAxH): 41x50x105 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 78x34 cm    

MARIOLA 2 NEW
319,-
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 țesătură gri închis 

 scaun de bar cu șezut pivotant reglabil 
pe înălțime, design: crom + țesătură gri. 
Dimensiuni (LxAxH): 39,5x46x87,5 - 108,5 
cm. Înălțimea scaunului: 61-83 cm.    

HILDA
295,-

 C
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 țesătură gri 

 taburet de bar cu șezut pivotant reglabil pe înălțime, 
design: plastic negru + șezut foarte moale - piele 
ecologică + bază neagră sau plastic alb + piele 
ecologică albă + dimensiuni bază albă (LxAxH): 
38x38,5x83,5-103,5 cm. Înălțimea scaunului: 60 -80 
cm, adâncimea scaunului: 32 cm.    

DOBBY
276,-
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 negru + bază neagră 

 scaun de bar cu șezut pivotant reglabil pe înălțime, design: țesătură neagră, 
gri sau piele ecologică coniac + bază din metal negru, (LxAxH): 47,5x51x84 - 
105 cm. Înălțimea scaunului: 60-81 cm    

TERKAN
499,-
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 țesătură neagră 

 scaun de bar cu șezut pivotant reglabil 
pe înălțime, design: țesătură din piele 
periată: gri-maro + crom, (LxAxH): 
35x35x63,5- 82,5 cm. Înălțimea scaunului: 
63,5 - 82,5 cm    

GALVIN
299,-
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 Gri-maro + crom 

 scaun de bar, material: lemn - 
plastic, culoare: negru + picioare 
negre. Dimensiuni (LxAxH): 
46x54x106 cm. Înălțimea 
scaunului: 70 cm    

CARBRY NEW
229,-
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 negru + picioare negre 

 taburet de bar cu șezut pivotant reglabil pe înălțime, design: piele ecologică albă, neagră, roșie + bază cromată sau 
țesătură taupe + bază cromată. Dimensiuni (LxAxH): 45x48x84-105 cm. Înălțimea scaunului: 60-81 cm. Modelul 
pe roșu doar până la epuizarea stocurilor.    

MARID
369,-
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 piele ecologică albă 

 scaun de bar, țesătură matlasată gri + 
picioare din metal negru, design culoare: 
gri. Dimensiuni (LxAxH): 57x47x104 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 75,5x50 cm    

CEZARIA
339,-
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 țesătură gri matlasată 

 scaun de bar, material: metal + lemn, 
culoare: negru. Dimensiuni (LxAxH): 
48x48x76 cm.    

HAMIA
239,-

 C
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 metal negru 

 scaun de bar, disponibil și în pachete de 6, 
material: plastic + lemn, culoare: alb + fag. 
Dimensiuni (LxAxH): 54x54x108cm. Înălțimea 
scaunului 70 cm, adâncimea scaunului 40 cm    

CARBRY 2 NEW
199,-
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 alb + fag 

 Pret pentru 6 buc 189,- /buc, total 1134,-

NEW

NEW

 piele ecologică neagră  țesătură gri-maro taupe  piele ecologică roșie 

299,- 369,-

18%

 țesătură maro  țesătură gri  piele ecologică coniac  bej + fag 

536,-

 alb + bază albă 

289,-

 scaun de bar, material: țesătură + metal, culoare design: - gri, verde, mentol + picioare negre. 
Dimensiuni WxDxH: 44x50x91-112 cm, înălțime x adâncime șezut 62-83x36 cm    

LAHELA
409,-

 gri 
 C
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it
at

e 
de

 în
că

rc
ar

e:
 1

0
0

 k
g 

 mentol  verde 
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 scaun de bar de design cu șezut confortabil, spătar înalt și 
cusături în relief, material: țesătură de catifea verde închis 
sau maro + bază neagră. Dimensiuni (LxAxH): 51,5x60x 96-
117 cm, înălțime x adâncime șezut: 59-79x41 cm.    

CHIRO NEW
559,-

 catifea verde închis 

 scaun de bar cu șezut pivotant reglabil 
pe înălțime, design: țesătură gri + crom. 
Dimensiuni (LxAxH): 38x38,5x63,5-83,5 
cm, înălțime șezut: 63,5-83,5 cm.    

FUEGO
329,-
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 țesătură gri 

 taburet de bar cu șezut pivotant reglabil 
pe înălțime, design: țesătură maro + 
crom. Dimensiuni (LxAxH): 47x53x89-
110 cm, înălțime șezut x adâncime: 
58,5-79,5x39,5cm.    

SOFALA
399,-
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 țesătură maro 

 scaun de bar cu șezut pivotant reglabil pe înălțime, 
design: țesătură gri + crom. Dimensiuni (LxAxH): 
41x47,5x89,5-110,5 cm. Înălțimea scaunului: 58-79 cm, 
adâncimea scaunului: 36 cm    

PINAR
299,-

 C
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 taburet de bar, design: plastic + metal cu tratament 
de suprafață în design din lemn natural, design de 
culoare: alb sau gri. Dimensiuni (LxAxH): 47x52x86 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 75x36 cm. Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor.    

BRAGA
189,- 216,-
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 alb + fag 

 taburet de bar cu șezut pivotant reglabil pe înălțime, material: crom + piele ecologică maro, negru, alb sau verde, 
(LxAxH): 37x38,5x64 - 85 cm. Înălțimea scaunului: 64/85 cm. În versiunea verde doar până la epuizarea stocurilor.    

LARIA NEW
185,-
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 piele ecologică albă 

 scaun pivotant cu șezut reglabil pe înălțime, material: crom + plastic-alb, bej, argintiu sau negru, (LxAxH): 
46x45x76 - 97 cm. Înălțimea scaunului 60 - 81 cm    

DONGO NOVE
269,-
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 argintiu 

 scaun de bar cu șezut pivotant reglabil pe înălțime și cotiere, design: piele ecologică 
albă sau neagră + țesătură crom sau gri-maro-taupe. Dimensiuni (LxAxH): 52x55x89-
100 cm. Înălțimea scaunului: 62-83 cm.   În versiunea taupe reaprovizionare stoc 
15.9.2021. 

LEORA 2 NEW
376,-
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 țesătură gri-maroniu taupe 

 piele ecologică neagră 

 roșu 

 piele ecologică neagră 

 bej 

 piele neagră 

 piele ecologică maro 

 negru 

 piele ecologică albă 

 alb 

 piele ecologică albă  piele ecologică gri  țesătură taupe 

 negru 

 taburet de bar cu șezut pivotant reglabil în înălțime, spate confortabil luxos, material: crom + plastic - alb, negru, 
verde sau roșu, (LxAxH): 45x43x79 - 100 cm. Înălțimea scaunului 56 - 77 cm.   Disponibil în verde și roșu numai până 
la epuizarea stocurilor. 

289,-
ALBA NOVA
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 alb 

 scaun de bar cu șezut pivotant reglabil pe înălțime, material: crom + piele ecologică neagră, alb, gri, bej sau maro gri-maro (LxAxH): 40x41x87 
- 107 cm. Înălțimea scaunului: 61 - 82 cm.    

259,-
KANDY NEW
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 C
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 maro + negru 

 taburet de bar cu șezut pivotant 
reglabil pe înălțime, material: crom 
+ piele ecologică - alb, (LxAxH): 
36x46,5x68 - 89 cm. Înălțimea 
scaunului: 59 - 80 cm. Model 
disponibil doar până la epuizarea 
stocurilor.    

ILANA
229,- 259,-
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 piele ecologică albă 
11%

 piele ecologică verde 

174,- 199,-
12%

 verde 

239,- 289,-
17%

239,- 289,-
17%

289,-

 taburet de bar cu șezut pivotant 
reglabil pe înălțime, material: 
țesătură + metal, design: țesătură 
bej + picior argintiu. Dimensiuni 
(LxAxH): 46x56x102-113 cm, înălțime 
x adâncime șezut: 64-85x39 cm.    

ANGUS
546,-

 bej 
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 set de mese 1 + 2, material: MDF + metal, design: 
alb. Dimensiunile mesei (LxAxH): 60x80x75 cm, scaun 
(LxA): 30x50 cm. Posibilitatea de a cumpăra un scaun 
separat la prețul de 59,- .    

AMADEO JED. SET
269,-

 scaune de bar cu blat, material: MDF + oțel, design: alb 
cu HG foarte lucios; dimensiuni (LxAxH): 80x80x108 
cm    

BILBAO
1.049,-

 alb 

 blat de bar cu 2 scaune, fag. Dimensiuni masă 
(LxAxH): 120x40x88 cm. Înălțimea scaunului: 59,9 cm. 
Posibilitatea de a cumpăra un scaun la prețul de 118,- .  
 Revine în stoc din 30.09.2021. 

BOXER BAR PULT
529,-

 masă de bar, material: MDF + metal, design culoare: 
alb mat + picioare metalice cu finisaj de fag. 
Dimensiuni (LxAxH): 110x50x90 cm.   În stoc începând 
cu 11.10.2021 

DORTON
565,-

 alb mat 

 set de scaune 2 + 1 cu masă pliabilă, material: metal 
+ MDF, design: argintiu + alb. Dimensiunile mesei 
(LxAxH): 80x40x78 cm. Dimensiuni după desfășurare 
(LxAxH): 88x88x76 cm, scaun: 32x28x49 cm. Model 
disponibil doar până la epuizarea stocurilor.    

HOMER
527,-

 masă practică multifuncțională cu rafturi, design culoare: alb, stejar sonoma sau alb / ciment, material: DTD laminat, în 
dimensiuni (LxAxH): 117x57x106,5 cm    

AUSTEN
568,-

 alb 

 masă practică multifuncțională pentru scriere sau bar, design culoare: alb sau stejar sonoma material: DTD 
laminat. Dimensiuni (LxAxH): 125x50x79,2 / 183 cm.    

JASMIN
556,-

 stejar sonoma 

 masă de bar, material: MDF + metal, culoare: stejar + 
metal alb. Dimensiuni (diametru x H): 60x105 cm.   În 
stoc începând cu 11.10.2021 

HARLOV
446,-

NEW

 masă de bar, material: MDF + metal, cu finisaj stejar, design: negru 
+ picioare stejar, alb + picioare stejar sau stejar + picioare stejar. 
Dimensiuni (diametru x H): 60x102 cm    

IMAM
399,-
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 alb + picioare stejar 

 masă rotativă reglabilă pe înălțime, design: MDF - 
negru sau alb + crom, (LxAxH): 60x60x68,5-93 cm   În 
versiunea pe alb revine în stoc din 10.10.2021. 

BRANY NEW
385,-

 C
ap

ac
it

at
e 

de
 în

că
rc

ar
e:

 1
0

0
 k

g 

 negru 

 masă rotativă reglabilă pe înălțime, 
design: MDF - alb + crom, (LxAxH): 
60x60x70 - 91 cm    

FLORIAN 2 NEW
465,-
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 alb 

 masă rotativă reglabilă pe 
înălțime, design: MDF - negru + 
crom, (LxAxH): 57x57x84 - 110 cm    

FLORIAN
389,-
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 negru  alb  negru + picioare stejar  stejar + picioare stejar 

 stejar sonoma  alb / gri carbon 

NEW

 alb 

PRODUS
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DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE
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 pat metalic cu baldachin, material: metal, culoare: alb. Patul vine cu un grătar metalic. Dimensiuni (LxAxH): 
206,4x93,2x180cm, suprafața patului: 90x200 cm. Înălțimea grătarului este de 32 cm. Vă recomandăm să 
cumpărați o saltea cu dimensiuni de 90x200 cm pentru pat din oferta noastră de la paginile 196 și 197.    

 ADELISA 
90x200 cm 589,-

 pat metalic cu grătar metalic, material: metal, culoare: negru. Dimensiuni (LxAxH): 165x206x146 cm, suprafața 
patului: 160x200 cm, sau 145x206x146 cm, suprafața patului: 140x200 cm. Înălțimea grătarului este de 32 cm. Vă 
recomandăm să cumpărați o saltea cu dimensiuni de 160x200 cm sau 140x200 cm pentru pat din oferta noastră 
de la paginile 196 și 197.   În dimensiuni 140x200 reaprovizionare stoc din 10.09.2021 

 RAJANA 
140x200 cm 969,-
160x200 cm 989,-

 pat metalic cu baldachin, material: metal, culoare: vopsea aurie. Patul vine cu un grătar metalic. Dimensiuni 
(LxAxH): 170x210x180 cm, suprafața patului: 160x200 cm. Înălțimea grătarului este de 32 cm. Vă recomandăm să 
cumpărați o saltea cu dimensiuni de 160x200 cm pentru pat din oferta noastră de la paginile 196 și 197.    

 TAKARA 
959,-

140x200 cm 829,-

 pat cu cadru cu lamele, material: metal - negru. Dimensiuni (LxAxH): 95x208x76 cm, suprafața patului: 
90x200 cm, 145x208x76 cm, suprafața patului: 140x200 cm, 165x208x76 cm, suprafața patului: 160x200 cm 
sau 185x208x76 cm, suprafața patului: 180x200 cm. Înălțimea grătarului este de 32 cm. Vă recomandăm să 
cumpărați o saltea cu dimensiuni de 90x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm sau 180x200 cm pentru pat din oferta 
noastră de la paginile 196 și 197.    

 TAJGI 
90x200 cm 769,-
160x200cm 855,- 180x200cm 859,-

 canapea metalică - pat de o persoană, material: metal, culoare: alb 
sau negru. Canapeaua vine cu un grătar metalic. Dimensiuni (LxAxH): 
207x96x90,5 cm, suprafața patului: 90x200 cm. Înălțimea grătarului este 
de 30 cm. Vă recomandăm să cumpărați o saltea cu dimensiuni de 90x200 
cm pentru pat din oferta noastră de la paginile 196 și 197.    

 DAINA 
90x200 cm 799,-

 canapea metalică - pat de o persoană, material: metal, culoare: alb 
sau negru. Canapeaua vine cu un grătar metalic. Dimensiuni (LxAxH): 
206,4x95,2x84 cm, suprafața patului: 90x200 cm. Înălțimea grătarului 
este de 30,5 cm. Vă recomandăm să cumpărați o saltea cu dimensiuni de 
90x200 cm pentru pat, din oferta noastră de la paginile 196 și 197.    

 ROZALI 
90x200 cm 499,-

 canapea metalică cu pat suplimentar și cadru cu lamele. Patul suplimentar 
este pe roți și are picioare rabatabile. Material: metal, culoare: alb. 
Dimensiuni (LxAxH): 95x207x101 cm, suprafața patului: 90x200 cm, după 
adăugarea unui pat suplimentar 180x200 cm. Înălțimea grătarului este de 
32 cm. Vă recomandăm să cumpărați saltele cu dimensiuni de 90x200 cm 
(pentru un pat suplimentar cu o înălțime maximă de 25 cm) pentru pat 
din oferta noastră de la paginile 196 și 197.    

 ZAROLA 
90x200 cm 1.286,-

 pat metalic cu grătar metalic, material: metal, culoare: vopsea aurie. Dimensiuni (LxAxH): 95x209x100 cm, 
suprafața patului: 90x200 cm sau 165x209x100 cm, suprafața patului: 160x200 cm. Înălțimea grătarului este de 
32 cm. Vă recomandăm să cumpărați o saltea cu dimensiuni de 90x200 cm sau 160x200 cm pentru pat din oferta 
noastră de la paginile 196 și 197.   Model 90x200 cm numai până la epuizarea stocului. 

 ZAHARA 
160x200 cm 699,-

 pat metalic cu cadru cu lamele, material: metal (alb). Dimensiuni exterioare (LxAxH): 98,6x208x116,3 cm, zona de 
dormit: 90x200 cm, 148,6x208x116,3 cm, zona de dormit: 140x200 cm sau 168,6x208x116, 3 cm, suprafață dormit 
160x200 cm, înălțime pe grătar: 35 cm. Opțiunea de a achiziționa o saltea scheletică cu dimensiuni de 90x200 
cm, 140x200 cm sau 160x200 cm pe baza ofertei noastre de la paginile 196 și 197.   Model disponibil doar până la 
epuizarea stocurilor. 

 NIEVES NEW 
90x200 cm 559,- 639,-

140x200 cm 869,- 950,-

160x200 cm 999,- 1.099,-90x200 cm 649,-
12%
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 pat metalic cu cadru cu lamele. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 142,6x210,6x96 cm, zona de dormit: 140x200 cm, 
162,8x210, 6x96 cm, zona de dormit: 160x200 cm; sau 182,6x210,6x96 cm, zona de dormit: 180x200 cm; material: 
metal (negru) + lemn de cireș. Opțiunea de a achiziționa o saltea cu arcuri cu dimensiuni de 140x200 cm, 160x200 
cm și 180x200 cm din oferta de la paginile 196 și 197.    

 DOLORES 
180x200 cm 1.099,-
160x200 cm 999,-
140x200 cm 949,-

 pat metalic cu cadru cu lamele. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 143,5x212x108 cm, zona de dormit: 140x200 cm, 
163,5x212x108 cm, zona de dormit: 160x200 cm; 183,5x212x108 cm, zona de dormit: 180x200 cm, material: metal 
(argintiu) + lemn (natural - arin). Posibilitatea de a achiziționa o saltea cu arcuri cu dimensiuni de 140x200 cm, 
160x200 cm și 180x200 cm din oferta de la paginile 196 și 197.   În dimensiuni 140x200 reaprovizionare stoc din 
15.09.2021 

 MIRELA 
140x200 cm 839,-
160x200 cm 869,-
180x200 cm 1.099,-

 pat metalic cu cadru cu lamele. Dimensiuni externe (LxAxH): 92x211x86 cm, zona de dormit 90x200 cm sau 
141x211x96 cm, zona de dormit 140x200 cm. Material metal + lemn (stejar închis). Opțiunea de a achiziționa o 
saltea cu arcuri cu dimensiunea de 90x200cm; sau 140x200cm din oferta de la paginile 196 și 197.   Revine în stoc 
din 30.09.2021 

 MAGENTA 
140x200cm 999,-
90x200 cm 799,-

140x200 cm 749,- 845,-

 pat metalic cu cadru cu lamele. Dimensiuni exterioare: (LxAxH): 147x211,6x89 cm, zona de dormit: 140x200 cm, 
sau 167,5x211,5x89 cm, 160x200 cm, material: metal (negru) + lemn (nuc). Opțiunea de a achiziționa o saltea cu 
arcuri 140x200 cm, 160x200 cm din oferta de la paginile 196 și 197.   Model epuizat. 

 PAULA 
160x200 cm 799,- 919,-

 pat metalic cu cadru cu lamele. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 96,5x208x98 cm, zona de dormit 90x200 cm; sau 
165,5x208x98 cm zona de dormit 160x200 cm. Material metal + lemn (cireș). Opțiunea de a achiziționa o saltea 
cu arcuri cu o dimensiune de 90x200 cm sau 160x200 cm din oferta de la paginile 196 și 197.    

 MORENA 
90x200 cm 799,-
160x200 cm 895,-

 pat metalic cu cadru cu lamele. Dimensiuni externe (LxAxH): 98x208x100 cm sau 167x208x100 cm sau 
187x208x100 cm, zona de dormit 90x200 cm sau 160x200 cm sau 180x200 cm. Opțiunea de a achiziționa o 
saltea cu arcuri cu dimensiunea de 90x200 cm, 160x200 cm sau 180x200 cm din oferta de la paginile 196 și 197.  
 În dimensiunea de 180 x 200 cm numai până la epuizarea stocurilor. 

 DORADO 
90x200 cm 659,-
160x200 cm 879,-
180x200 cm 925,-

 pat metalic cu cadru cu lamele, material: metal (alb); înălțimea cadrului: 30,4 cm. Dimensiunile exterioare: 
146,3x208x130 cm; zona de dormit: 140x200 cm; sau 166,3x208x130 cm, zona de dormit: 160x200 cm. Opțiunea 
de a achiziționa o saltea cu arcuri cu dimensiunea de 140x200 sau 160x200 din oferta de la paginile 196 și 197.    

 BEHEMOTH 
140x200 cm 899,-
160x200 cm 1.149,-
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140x200 cm  1.199,- 

90x195 cm 799,- 

95x200 cm 889,- 

160x200 cm  1.527,- 

180x200 cm 1.616,- 

160x200 cm  2.145,- 

90x200 cm 539,- 

120x200 cm  1.479,- 

80x190 cm 499,- 
180x200 cm  2.256,- 

140x200 cm  2.145,- 

80x200 cm 1.069,- 

 saltea ortopedică confortabilă. Salteaua este realizată din spumă PUR 
de înaltă calitate, cu 7 profiluri de zonă în formă de valuri, miezul întărit 
cu un strat natural de nucă de cocos. Secțiunea transversală a straturilor 
superioare asigură aerarea, regenerarea corpului și asigură relaxarea 
musculară în timpul somnului, elasticitate bună și stabilitate dimensională 
a saltelei, saltea cu rigiditate dublă (recomandată pentru cuplurile cu 
diferență de greutate), grătar cu lamele recomandat, solid, tapițerie 
standard - ALOE VERA. Înălțimea saltelei: 20cm. Duritate: Dur 5 / Mediu 
3. Capacitate încărcare 130 kg. Spălați 60 ° C, sistemul Physio 7 zone, 
fermoar.    

BE SILVERHARD

de la 1.069,-
80x200 cm   499,- 

 miezul saltelei este realizat din spumă poliuretanică T-25-90 mm cu 
flexibilitate sporită. Husa este confecționată din țesătură de tapițerie pe 
o parte este matlasată cu lână 80 g / m2. Înălțimea saltelei este de 9 cm. 
Vă recomandăm să achiziționați o somieră Twinpack sau Twinflex pentru 
saltea. Capacitate de încărcare 80 kg.    

MONTANA

de la 499,-

140x200cm la comandă 1.217,- 140x200cm la comandă  1.119,- 

160x200cm 1.699,- 

180x200cm  2.069,- 

160x200 cm  899,- 

160x200 cm  2.209,- 

160x200 cm 1.659,- 

80x195cm 787,-163x200cm  1.529,- 

160x200 cm 1.699,- 

120x200 cm  718,- 

90x203 cm  549,- 

120x200 cm  1.559,-

120x200 cm 1.165,- 

180x200cm la comandă 1.649,- 180x200cm la comandă  1.529,- 

90x210cm 854,- 

80x195cm 725,- 

90x200 cm 549,- 

160x200cm la comandă 1.435,- 160x200cm la comandă 1.319,- 

180x200cm 1.809,-    

180x200 cm  1.189,- 

180x200 cm 2.269,- 

180x200 cm 1.775,- 

183x200 cm 1.775,- 

90x200cm 839,- 183x200cm  1.737,- 

180x200 cm  1.699,- 

140x200cm  1.359,- 

90x195 cm 857,- 140x200cm 1.549,- 

140x200 cm 769,- 

140x200 cm 2.209,- 

140x200 cm 1.659,- 

80x200cm 787,- 

Bilateral

90x200cm  777,- 

80x200 cm 814,- 

 saltea tip sandwich cu profil cu două fețe, cu 7 zone, rigidități diferite, din 
spumă PUR de înaltă calitate, în combinație cu un miez de spumă PUR 
de înaltă calitate pentru o armare mai bună a saltelei. Saltea medicală 
utilizabilă pe două fețe, suprafața saltelei formată pe ambele părți. 
Formarea îmbunătățește circulația sângelui către piele, relaxează mușchii 
în timpul somnului și mărește ventilația, grătar lamelar recomandat, 
versiune standard în husă - CHLOE AKTIV, PUR 28 kg / ml, umplutură PUR 
28 kg / ml, PUR 30 kg / ml. Înălțimea saltelei: 16cm. Duritate: Mediu dur 
4 / Mediu 3. Capacitate de încărcare 110 kg. Se spală 60 ° C. Sistem 
fiziologic de 7 zone. Fermoare.    

BE KELLEN

de la 814,-

80x200cm 849,- 

 miezul saltelei este format din arcuri, realizate din sârmă de înaltă calitate, care sunt amplasate în pungi separate, ceea ce crește 
elasticitatea și adaptabilitatea saltelei (efectul „pat de apă”). Datorită acestui fapt, coloana vertebrală este menținută în forma naturală 
a literei „S”, ceea ce asigură un confort ridicat în timpul somnului. Miezul arcului este căptușit pe ambele părți cu pâslă comprimată 
și spumă poliuretanică T25-25 mm cu flexibilitate sporită. Înălțimea saltelei: 18 cm, duritate: medie 3, grătar recomandat: solid, 
capacitate de încărcare 110 kg, spălare 60 ° C, fermoar, arcuri. Spumă poliuretanică, pâslă comprimată, sistem anti-alergic, saltea 
ortopedică-sistem fiziologic din 7 zone, izolat cu fibre PES 200 gr / m2. Salteaua are o husă realizată în versiunea Chloe Activ, cu 
fermoar, antialergică.    

BE TEXEL ALERGIK NEW

de la 849,-

 saltea ortopedică, miez de arcuri, 7 zone, miez: pâslă comprimată bilateral și spumă 
poliuretanică cu flexibilitate sporită, placă de cocos latex, utilizare unilaterală a lânei 
naturale de oaie (partea de vară - iarnă). Husa este realizată în versiunea Chloe Activ, cu 
fermoar, fermoarul permite plierea și spălarea husei la o temperatură de până la 60 ° C. 
Înălțimea saltelei: 18 cm, salteaua cu două durități: medie 3 / medie tare 4, cadru cu 
lamele recomandat. Capacitate de încărcare 110 kg.    

80x200cm 959,- 

BE PALMEA NEW

de la 959,-

 saltea cu arcuri unilaterală economică, arcuri de calitate cu un diametru de 
2,2 cm, înveliș din bumbac - amestec de huse colorate. Vă recomandăm să 
achiziționați o saltea cu 3 zone Flex, Basic Flex sau Monna pentru saltea. 
Capacitate de încărcare 80 kg.    

80x200 cm  499,- 

FUTON ARONA

de la 499,-

80x200 cm 1.099,- 

 saltea medicală sandwich foarte populară realizată din spumă elastică 
cu memorie elastică Visco cu profilare anatomică în 7 zone în combinație 
cu miez de spumă PUR. Spuma Visco cu efect de memorie răspunde la 
căldură și presiune și se adaptează optim la curbele corpului și relaxează 
astfel mușchii și articulațiile. Salteaua poate fi utilizată pe ambele părți, 
profilată cu o suprafață modelată pe ambele părți. Vă recomandăm o 
lamelă sau un grătar fix. Înălțimea saltelei 18 cm, duritate: medie3 / 
medie dură4. Capacitate de încărcare 120 kg.    

BE TEMPO VISCO

de la 1.099,-

 saltea tip sandwich cu profil cu două fețe, cu 7 zone, rigidități diferite, din 
spumă PUR de înaltă calitate, în combinație cu un miez de spumă PUR 
de înaltă calitate pentru o armare mai bună a saltelei. Saltea medicală 
dublă și rentabilă, suprafața saltelei formată pe ambele părți pentru 
îmbunătățirea circulației sângelui către piele și relaxarea mușchilor în 
timpul somnului, cadru cu lamele recomandat, design standard cu husă 
- Chloe Aktiv, Cover - Chloe Activ, detașabilă, cusături pe două fețe. 
Înălțimea saltelei: 18cm. Duritate: Mediu dur 4 / Mediu 3. Capacitate de 
încărcare 120 kg. Se spală 60 ° C. Sistem fiziologic de 7 zone. Fermoare.    

80x200 cm 829,- 

BE TEMPO 30 NEW

de la 829,-

 miezul saltelei este format din arcuri, salteaua are și un strat din cocos, spumă poliuretanică T25 - 15 mm și pâslă comprimată, pe cealaltă parte cu 
un strat de pâslă comprimată și spumă poliuretanică T25-20 mm cu elasticitate crescută - față-verso - este căptușită pe ambele părți cu un strat de 
cocos din latex, spumă poliuretanică T 25 - 15 mm și pâslă comprimată. Husa este confecționată din țesătură de tapițerie, matlasată pe ambele părți 
cu proprietăți antialergice 80g / m2, salteaua este dură grație utilizării plăcii din latex. Pentru saltea vă recomandăm să cumpărați somierele Flex 3 
zone, Basic Flex sau MONNA. Capacitate de încărcare 80 kg pe partea de spumă și 100 kg pe partea de cocos.    

80x200 cm 725,- 

Unilateral

KOKOS MEDIUM

de la 725,-

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

80x200 cm 759,- 

 saltea de tip sandwich cu șapte zone de calitate, cu o placă RE groasă. 
Straturile exterioare sunt realizate din PUR de înaltă calitate și au o 
armare centrală semnificativă a umpluturii. Are rezistență ridicată, 
capacitate de încărcare crescută și profilare anatomică. Husă cu fermoar, 
cusută pe ambele părți. Înălțimea saltelei: 14cm, duritatea saltelei: 
duritate medie 4, grătar recomandat fixat sau poziționat. Capacitate 
de încărcare 110 kg.    

BE KATARINA 10 NEW

de la 759,-

90x200 cm 799,- 

 Imagine ilustrativă 

90x200 cm 1.128,-

 Imagine ilustrativă 

90x200 cm  888,- 

 Imagine ilustrativă 

90x200 cm 1.135,- 

 Imagine ilustrativă 

90x200 cm 849,- 

 Imagine ilustrativă 

90x200cm 899,- 

 Imagine ilustrativă 

90x200cm  1.036,- 

 Imagine ilustrativă 
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90x200 cm 119,- 

90x200 cm 719,- 

160x200 cm 1.149,- 

180x200 cm  239,- 
160x200 cm  209,- 

140x200 cm 189,- 

183x200 cm 1.329,- 

140x200 cm 479,- 
160x200 cm 499,- 
180x200 cm 538,- 

90x200 cm 389,- 

120x200 cm  666,- 180x200 cm 879,- 

180x200 cm 469,- 

160x200 cm  449,- 

180x200 cm 679,- 140x200 cm  599,-      

90x200 cm 679,- 

120x200 cm  158,- 

163x200 cm 1.219,- 

90x200 cm 936,- 

180x200 cm  469,- 
90x200 cm 299,- 

140x200 cm 619,- 

160x200 cm 716,- 

90x200 cm 465,- 160x200 cm 725,- 

90x200 cm  1.199,- 

90x200 cm 215,- 

90x200 cm 319,- 

140x200 cm 549,- 

160x200 cm 648,- 90x200 cm 399,- 

80x200 cm  586,- 

 Salteaua este formată dintr-o combinație de două spume PUR și RE, 
profilarea pe ambele părți asigură o circulație sanguină perfectă către 
piele, este pe zone și se caracterizează printr-o rezistență ridicată la 
culcare datorită utilizării unui strat mare de spumă RE, este livrată într-o 
husă matlasată de înaltă calitate care poate fi îndepărtată și spălată la 60 
° C. Înălțimea este de aproximativ 14 cm.    

MONIKA

80x200 cm  107,- 

 lamele unite prin bandă, grosime lamelă: 2 
cm, lățime: 6,5 cm    

GRĂTAR LAMINAT

80x200 cm 657,- 

 saltea sandwich într-o combinație de spumă PUR și spumă RE, arcurile de 
masaj asigură o circulație optimă a sângelui spre piele, utilizare pe două 
fețe, utilizare posibilă pe o suprafață solidă și grătar de poziționare, husă 
SILVER / 100% poliester /, ușor de demontat, fermoar în jurul întregului 
perimetru, lavabil la 60 ° C. Poate fi comandată și cu husa Aloe Vera 
Proactive. Înălțimea saltelei aprox.13 cm.    

CATANIA ECO

80x200 cm  756,- 

 saltea sandwich într-o combinație de spumă PUR și spumă RE, 5 zone 
anatomice, respirabilitate maximă a spumei și absorbție a umezelii, 
utilizare pe două fețe, utilizare posibilă pe o bază solidă și grătar de 
poziționare, husă SILVER / 100% poliester /, ușor de demontat, fermoar în 
jurul întregului perimetru al saltelei, lavabil la 60 ° C. Poate fi comandată 
și cu husa Aloe Vera Proactive. Înălțimea saltelei aprox.16 cm.    

CATI

160x200 cm  445,- 

 lamele îndoite, lemn de mesteacăn montat 
în cutii de plastic pe cadrul grătarului, 
se adaptează în mod ideal la forma și 
greutatea corpului, ceea ce oferă un 
confort deplin de somn și garantează o 
odihnă sănătoasă, numărul de lamele 17.    

STELAR80x200 cm 299,- 

 lamele îndoite, lemn de mesteacăn, 
montate în cutii de plastic pe cadrul 
grătarului, se adaptează în mod ideal 
la forma și greutatea corpului, cu trei 
grade de duritate, numărul de lamele 
16. Vă recomandăm combinarea cu 
saltele cu arc. Lamelele cu dimensiunile 
140x200,160x200,180x200 sunt livrate în 
două bucăți.    

GRILAJ FLEX CU 3 ZONE

 Grătar metalic într-un cadru fix. Dimensiuni 
LxD: grătar metalic 7867: 140x200 cm, 
grătar metalic 7866: 160x200 cm sau 
grătar metalic 7861: 90x200 cm, număr 
de lamele: 140x200 și 160x200 - 2x13 
lamele, 90x200 - 13 lamele. Recomandat 
pentru Roket și Michigan, paturi grafice 
și ordonate.    

90x200 cm  468,- 

GRILA METALICĂ

80x200 cm  465,- 

 lamele îndoite, lemn de mesteacăn, montate în cutii de plastic pe cadrul 
grătarului, se adaptează în mod ideal la forma și greutatea corpului, reglare 
mecanică, grătarul flexibil Basic este furnizat cu o placă de fibră de jos / 
creează astfel spațiu de depozitare / și grătarul frontal flexibil fără tablă 
de fund, număr de lamele 16. Grătarul cu dimensiunile 160x200 și 180x200 
poate fi cumpărat numai pentru patul cu o bară centrală de separare și 
este necesar să cumpărați 2 bucăți de saltea cu dimensiunea de 90x200 
cm. Recomandăm combinarea cu saltele cu arc. Grătarul cu dimensiunea 
de 180x200 cm este furnizat în două bucăți cu dimensiunea de 90x200 cm.    

GRĂTAR BASIC FLEX FRONT

80x200 cm  1.149,- 

 saltea tip sandwich cu o înălțime de 18 cm. Construcția unică în 5 zone 
a saltelei cu utilizarea de spumă HR foarte flexibilă (rece) creează suport 
pentru întregul corp și circulația sângelui în timpul somnului. Spuma 
folosită are 2 durități. Salteaua include o husă plăcută ALOE PROACTIV 
cu fermoar cu patru fețe și posibilitatea de spălare până la 60 ° C.    

ERIN

80x200 cm 215,- 

 grătar Monna într-un cadru fix, număr de 
lamele- 16. Grătarul este format din lamele 
îndoite din lemn de mesteacăn, montate 
în piese de plastic pe cadrul grătarului. 
Recomandăm combinarea cu saltele cu arc. 
Vă recomandăm dimensiunile 160x200 și 
180x200 pentru paturile duble.    

MONNA NEW GRĂTAR

80x200 cm  319,- 

 grătar într-un cadru fix, 28 lamele din lemn de mesteacăn fixate în două 
părți cu piese de cauciuc pe cadrul grătarului, întărite cu o curea pentru 
o mai bună distribuție a greutății corporale, grătarul poate fi ajustat pe 
mijloc să fie mai dur sau mai puțin dur.2. 

GRĂTAR DOUBLE NEW
80x200 cm 389,- 

 grătar de poziționare, lemn de mesteacăn 28 lamele fixate în două în 
carcase de cauciuc pe cadrul grătarului, întărite cu o curea pentru o mai 
bună distribuție a greutății corporale, grătarul poate fi reglat la duritate 
la mijloc și se poate regla mecanic înălțimea capului, recomandăm 
combinarea acestui grătar cu saltelele: Texel Allergy și saltele din spumă.    

GRĂTAR TWINFLEX K NEW

80x200 cm 399,- 

 lamele îndoite, lemn de mesteacăn, montate în cutii de plastic pe cadrul 
grătarului, se adaptează în mod ideal la forma și greutatea corpului, ceea 
ce oferă un confort deplin al somnului și garantează o odihnă sănătoasă. 
Recomandăm pentru paturi duble cu o bară centrală de divizare, număr 
de lamele: 28, lamele 80x200, 90x200, vă recomandăm să le combinați 
cu saltele din spumă.    

GRĂTAR TWINPACK

 Fiecare grilaj este 1 cm mai îngustă și 4 cm mai scurtă de dimensiunea 
specificată, de ex. 90x200 = 89x196 cm 

PRODUS
ceh

DE CALITATE

PRODUS
ceh

DE CALITATE

PRODUS
ceh

DE CALITATE

NEW

160x200 cm 1.089,- 

 lamele îndoite, lemn de mesteacăn, montate în cutii de plastic pe cadrul 
grătarului, se adaptează în mod ideal la forma și greutatea corpului, 
reglare mecanică, grătarul flexibil Basic este furnizat cu o placă de fibră de 
jos / creează astfel spațiu de depozitare / și grilajul frontal Basic flex tablă 
de fund, număr de lamele 16, un grătar cu dimensiunile 160x200 și 180x200 
poate fi cumpărat numai pentru patul cu o bară centrală de separare și 
este necesar să cumpărați 2 bucăți de saltea cu dimensiunea de 90x200 
cm. Recomandăm combinarea cu saltele cu arc. Grătarul cu dimensiunea 
de 180x200 cm este furnizat în două bucăți cu dimensiunea de 90x200 cm.    

GRĂTAR BASIC FLEX

180x200 cm 1.289,- 

 160x200 cm  180x200 cm 
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comodă 8S, 130x40x89 cm 1.289,-

noptieră 2buc 599,-

noptieră, 50x40x40 cm 186,-

dulap cu 2 uși 2.697,-

pat cu spațiu de depozitare 160x200 cm, 170x206x106 cm

1.597,-

pat 160x200 cm 2.083,-

comodă 4S, 90x40x89 cm 669,-

comodă cu 4 sertare 979,-

dulap 4D, 200x67x210 2.629,-

 comodă cu 4 sertare   639,-

dulap cu 2 uși 3.023,-

noptieră 2buc 584,-
pat 160x200cm 1.509,-

NEW

NEW

NEW

 noptieră, design: piele ecologică albă sau 
neagră. Dimensiuni (LxAxH) 47x37x44 cm.    

 BOLTON 
419,-

 noptieră, design: piele ecologică albă sau 
neagră. Dimensiuni (LxAxH) 50x38x37 cm.    

 WILSON 
439,-

 noptieră, design: piele ecologică albă sau 
neagră. Dimensiuni: (LxAxH) 48x42x53.    

 CASTEL 
469,-

220x200 + 2 x pernă 189,- 

140x200 + 1 x pernă 339,- 

 plapumă și pernă antialergică sunt realizate din acoperire din microfibre 
100% poliester, iar interiorul este realizat dintr-o umplutură izolatoare din 
fibre siliconate. Acest lucru asigură proprietăți izolante și posibilitatea de a 
îndepărta umezeala de corp și, astfel, un confort mai bun la somn. Pilota este 
moale la atingere și potrivită pentru utilizarea pe tot parcursul anului. Material: 
microfibră, culoare: alb. Dimensiuni: pilotă 220x200cm, 140x200cm, pernă: 
70x90cm, greutate: pilotă 220x200cm - 2500g, pilotă 140x200cm - 1500g, 
pernă 70x90cm - 1200g. Ambalare: sac de depozitare. Nu înălbiți, nu călcați, nu 
curățați chimic! Spălare: 60 ° C la o viteză maximă de 600 rpm.    

PILOTĂ + PERNĂ

 RAMIAK 

 set dormitor, design: alb, material: DTD laminat, patul este 
furnizat fără grătar și saltea. Dimensiuni (LxAxH). Dulap cu 2
uși cu uși glisante: 200x65x218 cm, comodă: 130x43x86 cm, pat 
160x200 cu două sertare, spațiu de depozitare și rafturi la capul 
patului: 167x225x100 cm, noptieră: 50x36x44 cm. Pentru pat, 
vă recomandăm să cumpărați o somieră STELAR într-un cadru 
fix 160x200 și o saltea de 160x200 din oferta noastră de la p. 
196 și 197.    

 5.379,- 
preț per set (dulap + pat si 2 noptiere).

 Toate componentele pot fi, de asemenea, achiziționate 
individual 

 5.116,- 

 set dormitor, design: stejar welington, material: DTD laminat, 
patul este furnizat fără grătar, saltea. Dimensiuni (LxAxH). 
Dulap cu 2 uși cu uși glisante și oglindă: 230x62x215 cm, 
comodă: 92x42x85 cm, pat 160x200 cu două sertare și 
iluminare LED: 167x204x100 cm, noptieră: 47x41x43 cm. Pentru 
pat, vă recomandăm să cumpărați o somieră STELAR într-un 
cadru fix 160x200 și o saltea de 160x200 din oferta noastră de 
la p. 196 și 197. 

 TOGOS 

 preț per set (dulap + pat si 2 noptiere). 

Toate componentele pot fi achiziționate individual. 

 ALDEN 

 set dormitor modern, design culoare: ciment gri, material: DTD 
laminat, canturi ABS. Patul cu spațiu de depozitare 160x200 
este livrat fără saltea și somieră cu lamele. Posibilitatea de a 
cumpăra o saltea și un grătar cu dimensiunile 160x200 de la 
paginile 196 și 197. Dimensiuni (LxAxH). Dulap 4D cu oglindă - 
200x67x210 cm, pat - 170x206x106 cm, zonă de dormit (LxA): 
160x200 cm, noptieră - 50x40x40 cm, comodă 8S - 130x40x89 
cm, comodă 4S - 90x40x89 cm.    

 4.598,- 
preț redus pentru un set (dulap + 
pat + 2 noptiere)

comoda 4S 

 Toate componentele pot fi, de asemenea, achiziționate 
individual 
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oglindă  229,- 

dulap 4D  2.279,- 

pat 160x200  989,- 

comodă 4S  737,- 

noptieră  289,- 

Dulap 82- 140x58x200 cm  2.283,- 

pat (160x200)  589,- 

rafturi 3 buc  249,- 

Pat 180x200 cm 190x211x84 cm  1.257,- 

pat (180x200)  627,- 

Dulap suspendat 10- 40x30x108 cm  467,- 

dulap cu sertare  569,- 

Noptieră - 02 46x41x34 cm  525,- 
Comodă 26- 130x38x91 cm  916,- 

noptieră 2buc  359,- 

Raft 01- 119x20x22 cm  167,- 

comodă S1-27:  765,- 

dulap 208 S1-11:  3.233,- 

pat 160x200 S1-31:  1.176,- 

dulap 258 S1-12:  3.819,- 

2 buc. noptieră S1-23:  669,- 

dulap pentru haine  1.599,- 

stejar sonoma / alb

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE 

stejar wotan / alb

Preț 
redus

BAFRA

set de dormitor modern, design culoare: stejar artizanal / pin 
norvegian negru, material: DTD laminat, canturi ABS. Patul 
de 160x200 este livrat fără saltea și grătar. Posibilitatea de 
a cumpăra o saltea și un grătar cu dimensiunile 160x200 de 
la paginile 196 și 197. Dimensiunile dulapului 4D (LxAxH): 
200x65x203 cm. Dimensiunile patului (LxAxH): 170x205x100 cm, 
zona de dormit (LxA): 160x200. Dimensiunile noptierei (LxAxH): 
54x40 cm, dimensiunea sertarului 4S (LxAxH): 100x40x90 cm. 
Dimensiunile oglinzii (LxAxH): 80x3x70 cm. 

3.846,-
preț per set (garderobă 4D + pat 160x200 + 2x 
noptieră)

Toate componentele pot fi, de asemenea, achiziționate 
individual

4.065,-

dormitor, design: stejar nisip / alb, material: DTD înfoliat, pat 
furnizat fără grătar și saltea, dimensiuni (LxAxH): 190x211x84 
cm, zonă de dormit: 180x200 cm, dulap suspendat cu uși 
glisante, dimensiuni (LxAxH): 220x61x210 cm. Posibilitatea de a 
cumpăra rafturi în culoare gri (LxAxH): 108x42x2,2 cm într-un 
pachet de 3 buc. la prețul de 314,- , noptieră (LxAxH): 46x41x34 
cm, comodă (LxAxH): 130x38x91, raft (LxAxH) : 119x20x22 
cm, dulap suspendat: (LxAxH): 40x30x108 cm. Pentru pat, vă 
recomandăm să cumpărați un grătar și o saltea cu dimensiunea 
de 180x200 cm din oferta noastră din 196 și 197.

VALERIA

preț pentru garderobă + pat si 2 noptiere

Toate componentele pot fi, de asemenea, achiziționate 
individual

set dormitor, design: stejar sonoma / alb sau stejar wotan / alb, material: DTD laminat, 
pat furnizat fără lamele și saltea. Vă recomandăm să cumpărați un grătar Monna într-un 
cadru fix și o saltea cu dimensiunea de 180x200 cm sau 160x200 cm din oferta noastră de 
la paginile 196 și 197. 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. Posibilitatea de a cumpăra 3 rafturi pentru dulap în design alb (LxAxH): 
98,4x42x2,2 cm la prețul de 249,- . Posibilitatea de a comanda un set la un preț redus 
(dulap + pat 180x200 + 2x noptieră) în ambele culori la un preț de 2459,-. 

2.429,-
GABRIELA

preț pentru un set (dulap + pat 160x200 + 2x 
noptieră)

Toate componentele pot fi, de asemenea, achiziționate 
individual

set de dormitor modern, design: alb / luciu alb foarte înalt HG, material: DTD laminat. Dimensiuni (LxAxH): pat 160x200 cm cu iluminare 
LED / culoare albă. Dimensiuni externe 168x205x101 cm. Patul se livrează fără grătar și saltea. Dulap cu 3 uși cu oglindă și iluminare LED 
/ fundal alb / cu uși glisante (208 S1-11): 208x67x213 cm sau (258 S1-12) 258x67x213 cm. Noptieră: 47x41x35 cm, comodă cu 3 sertare 
(LxAxH): 93x42x81 cm. Vă recomandăm să cumpărați un grătar STELAR într-un cadru fix 160x200 cm și o saltea cu o dimensiune de 
160x200 cm din oferta noastră 196 și 197. 

5.078,-
ASIENA

preț per set (dulap + pat 160x200 + 2x noptieră)

Toate componentele pot fi, de asemenea, achiziționate individual
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dulap cu oglinzi cu 4 uși  2.243,- 

1, dulap cu 3 uși cu oglindă  1.776,- 

pat 180x200 cm + 2 noptiere  1.034,- 

3, pat 160x200  725,- 

dormitor, DTD înfoliat, culoare: stejar sonoma / alb, (LxAxH): 
pat: 188x215x80 cm, suprafața patului: 180x200 cm, noptieră: 
57x42x39 cm, dulap oglindă cu 4 uși: 228x60x213 cm. Pentru 
pat, vă recomandăm să cumpărați un grătar și o saltea cu 
dimensiunea de 180x200 cm din oferta noastră de la paginile 
196 și 197. 

4, antetul raftului:  959,- 

7, comodă cu 5 sertare  529,- 

5, noptieră cu sertar  199,- 
6, comodă cu 4 sertare  629,- 

1
3

6

7

5

pat 180x200 cu spațiu de depozitare + 2 buc. noptieră: 
 2.345,- 

dulap cu oglindă:  3.724,- 
dulap cu sertare  1.729,- 

dulap BX 72  3.234,- 

noptieră DA 22  398,- 

comodă DA 44  894,- 

Pat DA 26 cu spațiu de depozitare, inclusiv sertare laterale 
 1.659,-

MARTINA
3.277,-

Toate componentele pot fi, de asemenea, achiziționate 
individual

preț per set (dulap + pat cu 2 noptiere)

GRAPHIC

dormitor modern, design: stejar arizona / gri, material: DTD 
înfoliat. Pat 160x200 cm dimensiuni (LxAxH): 164,5x203,5x71,8 
cm, zona de dormit: 160x200cm. Patul se livrează fără grătar 
și saltea. Dulap cu 3 uși cu oglindă (LxAxH): 138,9x54,8x192,7 
cm, dulap cu uși glisante (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. Vă recomandăm să cumpărați un grătar metalic 7866 
cu dimensiunea de 160x200 cm și o saltea cu dimensiunea de 
160x200 cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197. Este 
posibil să cumpărați o tăblie cu raft pentru pat. Dimensiuni: 
(LxAxH): 194x30x96cm la un preț de 959,- . 

2.899,-
preț per set (dulap TIP 1 + pat TIP 3 + 2x noptieră 
TIP 5)
Toate componentele pot fi, de asemenea, achiziționate 
individual

LUMERA

set dormitor în stil provensal, material DTD înfoliat, culoare: alb / 
stejar trufă sonoma. Patul este furnizat cu spațiu de depozitare 
(2 sertare) și cu două noptiere. Dimensiuni externe (LxAxH): 
186x205x91cm, zonă de dormit: 180x200cm, pat furnizat fără 
grătar și saltea, noptieră (LxAxH): 60x42x49cm, dulap cu 5 uși 
( 3 uși cu oglindă), (LxAxH): 241x62x212 cm, comodă (LxAxH): 
150x42x90cm. Pentru pat, vă recomandăm să cumpărați un 
grătar și o saltea de 180x200 cm din oferta noastră. 

6.069,-
Preț per set (dulap + pat + 2x noptieră)

Toate componentele pot fi, de asemenea, achiziționate 
individual

5.689,-

dormitor modern, material: DTD laminat, culoare: 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. Vă recomandăm să achiziționați un cadru și 
saltea cu lamele de 160x200 pentru patul Betino DA 26 de la 
paginile 196 și 197.

BETINO

Preț per set (dulap + pat cu spațiu de depozitare + 2x 
noptieră)

Toate componentele pot fi, de asemenea, achiziționate 
individual
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 pat modern cu tăblii matlasate și cadru cu lamele. Execuție: neomint (doar 160x200 cm), țesătură de catifea 
roz sau gri-maro + picioare metalice - auriu crom auriu - mat. Dimensiuni (LxAxH): 150x216x113 cm, zonă de 
dormit: 140x200 cm sau 170x216x113 cm, zonă de dormit 160x200 cm, 190x216x113 cm, zona de dormit 180x200 
cm (numai roz). Înălțimea grătarului: 28 cm. Opțiunea de a achiziționa o saltea cu dimensiuni de 140x200 
cm, 160x200 cm sau 180x200 din oferta noastră de la paginile 196 și 197.   În versiunea neomint 160x200 
reaprovizionare stoc din 10.09.2021 

 KAISA 
140x200cm 1.799,-
160x200 cm 1.889,-

180x200 cm 1.999,-

 pat modern de lux, cu o tăblie matlasată înaltă și spațiu de depozitare practic - 4 sertare, o parte din pat este, de 
asemenea, un grătar laminat, design: țesături de culoare gri + picioare din lemn în culoarea wenge. Dimensiuni 
(LxAxH): 165x216,5x122,2 cm, zona de dormit: 160x200 cm; sau 185x216,5x122,2 cm, zona de dormit: 180x200 cm. 
Înălțimea grătarului: 30,6 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea de 160x200 sau 180x200 cm 
din oferta noastră de la paginile 196 și 197.   În dimensiuni 180x200 reaprovizionare stoc din 20.11.2021. 

 XADRA 
160x200 cm 2.996,-
180x200 cm 3.329,-

 pat modern de lux cu tăblie matlasată înaltă și spațiu de depozitare practic - 4 sertare, o parte din pat este, 
de asemenea, un grătar laminat, design: țesătură gri-maro + picioare din lemn în culoarea wenge. Dimensiuni 
(LxAxH): 165x216,5x122,2 cm, zona de dormit: 160x200 cm; sau 185x216,5x122,2 cm, zona de dormit: 180x200cm. 
Înălțimea zonei de încărcare: 35,5 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea de 160x200 sau 
180x200cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197.   În dimensiuni 180x200 reaprovizionare stoc din 20.11.2021. 

 OREA 
160x200 cm 2.999,-
180x200 cm 3.199,-

 pat modern cu spațiu de depozitare (1 sertar) și cadru cu lamele, design: țesătură gri-maro. Dimensiuni (LxAxH): 
170x217x115 cm, zonă de dormit: 160x200 cm sau 190x217x115 cm, zonă de dormit: 180x200 cm înălțime până la 
grătar: 28 cm. Opțiunea de a achiziționa o saltea cu dimensiunea de 160x200 sau 180x200 din oferta noastră de 
la paginile 196 și 197.   În dimensiuni 180x200 reaprovizionare stoc din 01.09.2021. 

 SUZI 
160x200 cm 1.829,-
180x200 cm 2.447,-

180x200 cm 5.299,-

 pat modern cu o tăblie matlasată înaltă, spațiu de depozitare și un cadru cu șipci. În jurul feței este un cadru 
decorativ din oțel inoxidabil. Execuție: țesătură gri închis + argintiu, roz antic + auriu. Dimensiuni (LxAxH): 
170x217x130 cm, zonă de dormit: 160x200 cm sau 190x217x130 cm, zonă de dormit: 180x200 cm înălțime până 
la grătar: 23 cm. Opțiunea de a achiziționa o saltea cu dimensiunea de 160x200 sau 180x200 din oferta noastră 
de la paginile 196 și 197.   În design gri închis 160x200 și 180x200, în design roz antic 180x200 completare stocuri 
din 30.09.2021. 

 NADIA 
160x200 cm 2.986,-  gri închis / roz antic 

160x200 cm 3.066,-  roz antic 

NEW

180x200 cm 4.069,-   roz antic 
180x200 cm 3.979,-  gri închis 

77

77

04

04

13

13

60

60

93

93

MORINA

 pat modern tip BOXSPRING, cu o tăblie înaltă și spațiu practic de depozitare, cu un strat de arcuri și un topper 
cu o înălțime de 5 cm, care creează un somn confortabil, design de culoare: țesătură Gemma 11 taupe gri-maro, 
husă impermeabilă de cea mai înaltă calitate. Dimensiuni (LxAxH): 160x200 - 183x221x125cm, 180x200 - 
203x221x125cm, înălțime de dormit până la 67 cm. Poate fi comandat și în alte culori în material Gemma. 
Termen de livrare 6-8 săptămâni.    

160x200 cm 4.999,-  substanţă Gemma 11 taupe gri-maro 

 țesătură  Gemma

 țesătură Gemma 72 mentol 
 LORENA 

 pat modern tip BOXSPRING, cu o tăblie înaltă și un spațiu practic de depozitare, cu un strat de arcuri și un 
topper cu o înălțime de 5 cm, care creează un somn confortabil, design de culoare: țesătură mentol Gemma 72, 
husă impermeabilă de calitate. Dimensiuni (LxAxH): 160x200 - 183x221x125 cm, 180x200 - 203x221x125 cm. 
Înălțimea de dormit până la 67cm. Poate fi comandat și în alte culori în material Gemma. Termen de livrare 
6-8 săptămâni.    

160x200 cm 4.999,-

 țesătură  Gemma

NEW

NEW

 neomint 

 gri-maro taupe 

 roz 

Sfatul 
nostru!

67cm

180x200 cm 5.299,-

67cm

 pat cu grilaj rulat, material: lemn masiv de pin + MDF. Versiune culoare: gri. Dimensiuni (LxAxH): 168x208x112 
cm, zona de dormit: 160x200 cm. Înălțime după grătar: 33,5 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu arc cu 
dimensiunea de 160x200 cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197. Model disponibil doar până la epuizarea 
stocurilor.    

 MINAR 
1.199,- 1.350,- 11%
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 pat cu spațiu de depozitare și cadru rabatabil cu lamele, design: piele ecologică albă. Dimensiuni (LxAxH): 
169x215x92 cm, zona de dormit 160x200 cm sau 189x215x92 cm, zona de dormit 180x200 cm. Înălțimea 
grătarului este de 25,5 cm. Vă recomandăm să cumpărați o saltea cu dimensiunea de 160x200 cm sau 180x200 
pentru pat din oferta noastră de la paginile 196 și 197.   Revine în stoc din 15.09.2021. 

 KERALA 
160x200 cm 1.559,-
180x200 cm 1.589,-

 pat modern cu tăblie matlasată și spațiu de depozitare (2 sertare) și cadru cu lamele, design: țesătură de catifea 
maro închis. Dimensiuni (LxAxH): 172x218x113 cm, zonă de dormit: 160x200 cm sau 192x218x113 cm, zonă de 
dormit: 180x200 cm Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea 160x200 sau 180x200 din oferta noastră 
de la paginile 196 și 197.    

 ZEHRA 
160x200 cm 2.399,-
180x200 cm 2.739,-

160x200 cm 1.549,-

 pat cu tăblie cusută și cadru cu lamele, design: țesătură gri + picioare din lemn de culoare naturală. Dimensiuni 
(LxAxH): 167,5x214x110 cm, zonă de dormit: 160x200 cm; sau 187,5x214x110 cm, zona de dormit: 180x200 cm. 
Înălțimea grătarului: 27 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea de 160x200 sau 180x200cm din 
oferta noastră de la paginile 196 și 197.    

 BALDER NEW 
180x200 cm 1.649,-

 pat modern de lux cu cadru cu lamele, design: piele ecologică neagră + alb. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 
172,5x237,5x92,7 cm. Înălțimea patului pe cadru cu lamele: 28,5 cm, ceea ce creează o zonă de dormit înaltă în 
funcție de înălțimea saltelei alese, zona patului: 160x200 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu o dimensiune 
de 160x200 cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197.   Revine în stoc din 20.11.2021 

 TORENZO 
160x200 cm 2.899,-

 pat cu tăblie, design: maro închis, piele ecologică albă. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 95,5x204x91cm, înălțime 
per cadru cu șipci: 30cm, suprafața patului: 90x200cm, picioare - lemn. Este posibil să cumpărați o saltea pentru 
pat din oferta noastră de la paginile 196 și 197.    

 ARKONA 
90x200 cm 739,-

 pat modern de lux cu tăblie matlasată înaltă și spațiu practic de depozitare - 1 sertar mare, o parte a patului este, 
de asemenea, un grătar laminat, design: țesătură gri + picioare din lemn în culoarea wenge, (LxAxH): 165x217x118 
cm, zonă de dormit: 160x200 cm; sau 185x217x118 cm, zona de dormit: 180x200 cm. Înălțimea grătarului: 33,4 
cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea de 160x200 sau 180x200 cm din oferta noastră de la 
paginile 196 și 197.    

 SANTOLA 
160x200 cm 2.196,-
180x200 cm 2.435,-

 pat modern de lux cu tăblie matlasată înaltă și spațiu practic de depozitare - 4 sertare, o parte din pat este, de 
asemenea, un grătar de pânză, design: țesătură crem. Dimensiuni (LxAxH): 174x219,5x126,7 cm, zonă de dormit: 
160x200 cm; sau 194x219,5x126,7 cm, zona de dormit: 180x200 cm. Înălțimea grătarului: 28,8 cm. Posibilitatea 
de a cumpăra o saltea cu dimensiunea de 160x200 sau 180x200 cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197.    

 AKANA 
160x200 cm 3.549,-
180x200 cm 3.999,-

 pat cu tăblie înaltă matlasată și cadru cu șipci, design: țesătură gri + picioare din lemn din stejar. Dimensiuni 
(LxAxH): 174x215,5x117 cm, zonă de dormit: 160x200 cm; sau 194x215,5x117 cm, zona de dormit: 180x200 cm. 
Înălțimea grătarului: 25,3 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea de 160x200 sau 180x200 cm din 
oferta noastră de la paginile 196 și 197.   În dimensiuni 160x200 reaprovizionare stoc din 20.11.2021. 

 GIOVANA 
160x200 cm 2.559,-
180x200 cm 2.999,-

Preț 
redus
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 pat modern cu tăblie matlasată, spațiu de depozitare și cadru cu lamele, design: țesătură gri sau mentol. 
Dimensiuni (LxAxH): 170x219x90 cm, zonă de dormit: 160x200 cm sau 190x219x90 cm, zonă de dormit: 180x200 
cm înălțime până la grătar: 23 cm. Opțiunea de a achiziționa o saltea cu dimensiunea de 160x200 sau 180x200 
din oferta noastră de la paginile 196 și 197.   În versiunea gri 160x200 completarea stocului de la 01.09.2021. În 
versiunea mentolului 160x200 și a griului 180x200 completarea stocului din 30.09.2021. În versiunea de mentol 
180x200 revine în stoc din 15.10.2021. 

 ELSIE 
160x200 cm 2.259,-
180x200 cm 2.429,-

 pat modern cu tăblie matlasată și spațiu de depozitare (3 sertare) și cadru cu lamele, design: țesătură smarald. 
Dimensiuni (LxAxH): 170x213,5x126,5 cm, zonă de dormit: 160x200 cm sau 190x213,5x126,5 cm, zonă de dormit: 
180x200 cm . Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea 160x200 sau 180x200 din oferta noastră de la 
paginile 196 și 197.   Revine în stoc de la 01.12.2021 

 KESADA 
160x200 cm 2.869,-
180x200 cm 2.990,-

 pat modern de lux cu tăblie înaltă matlasată și spațiu practic de depozitare - 2 sertare, o parte a patului este 
un grătar de pânză, design: țesătură gri. Dimensiuni (LxAxH): 166x212x120 cm, zonă de dormit: 160x200 cm; sau 
186x212x120 cm, zona de dormit: 180x200 cm. Înălțimea grătarului: 27,5 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea 
cu dimensiunea de 160x200 sau 180x200 cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197.    

 OLINA NEW 
160x200 cm 2.699,-
180x200 cm 2.799,-

 pat de lux cu tăblie înaltă matlasată și cadru cu șipci. Tăblia este decorată cu cristale transparente decorative. 
Design: țesătură de catifea aurie + picioare din lemn de culoare neagră. Dimensiuni (LxAxH): 196,8x213x160 
cm, zonă de dormit: 160x200 cm sau 216,8x213x160 cm, zonă de dormit: 180x200 cm, înălțime de la sol până la 
grătar: 30,6 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea de 160x200 cm sau 180x200 cm din oferta 
noastră de la paginile 196 și 197.    

 REINA 
160x200 cm 2.319,-
180x200 cm 2.389,-

 pat modern cu tăblie matlasată înaltă, spațiu de depozitare și cadru cu lamele, design: țesătură gri deschis. 
Dimensiuni (LxAxH): 182x219x142 cm, zonă de dormit: 160x200 cm sau 202x219x142 cm, zonă de dormit: 180x200 
cm înălțime până la grătar: 35 cm. Opțiunea de a achiziționa o saltea cu dimensiunea de 160x200 sau 180x200 
din oferta noastră de la paginile 196 și 197.   Revine în stoc de la 01.09.2021. 

 JOSIE 
160x200 cm 3.499,-
180x200 cm 3.799,-

 pat de lux cu tăblie matlasată înaltă și cadru cu lamele, design: țesătură gri + picioare din lemn în țesătură neagră 
sau maro deschis (180x200) + picioare din lemn în negru. Dimensiuni (LxAxH): 214x220x167 cm, zonă de dormit: 
160x200 cm sau 234x220x167, zonă de dormit : 180x200 cm. Înălțimea grătarului: 28,8 cm. Posibilitatea de a 
cumpăra o saltea cu dimensiunea de 160x200 sau 180x200 cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197.   În maro 
deschis 180x200 revine în stoc din 30.09.2021. 

 ALESIA 
160x200 cm 3.799,-
180x200 cm 3.899,-

 pat cu tăblie matlasată și cadru cu lamele, design: țesătură gri + picioare din lemn de nuc închis la culoare. 
Dimensiuni (LxAxH): 165,5x217x100 cm, zonă de dormit: 160x200 cm; sau 185,5x217x100 cm, zona de dormit: 
180x200 cm. Înălțimea grătarului: 21 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea de 160x200 sau 
180x200 cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197.    

 KAROLA 
160x200 cm 1.999,-
180x200 cm 2.199,-

 pat modern cu spațiu de depozitare și cadru cu lamele, design: țesătură gri. Dimensiuni (LxAxH): 173,5x223,5x106 
cm, zonă de dormit: 163x200 cm; sau 193,5x223,5x106 cm, zona de dormit: 183x200 cm. Înălțimea grătarului: 
32,5 cm. Opțiunea de a achiziționa o saltea cu dimensiunea de 163x200 sau 183x200 din oferta noastră de la 
paginile 196 și 197.    

 GULIA 2 NEW 
163x200 cm 1.899,-
183x200c cm 2.390,-

 gri 

 maro deschis 

167cm

16
0

cm
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160x200 cm 1.969,-

 pat cu tăblie matlasată și cadru cu șipci, design: pânză de nisip + picioare din lemn din nuc închis la culoare. 
Dimensiuni (LxAxH): 165,5x217x100 cm, zonă de dormit: 160x200 cm; sau 185,5x217x100 cm, zona de dormit: 
180x200 cm. Înălțimea grătarului: 21 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea de 160x200 sau 
180x200 cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197.    

 ELENA NEW 
180x200 cm 2.099,-

 pat cu lamele din scânduri. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 165x216x91 cm sau 185x216x91 cm, zonă de dormit: 
160x200 sau 180x200, design: piele ecologică neagră, dimensiune 180x200 cm. Posibilitatea de a cumpăra o 
saltea cu dimensiuni de 160x200 cm / 180x200 cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197.    

 CARISA 
160x200 cm 1.376,-
180x200 cm 1.436,-

 pat cu cadru cu lamele, design: piele ecologica albă, (LxAxH): 167x209x77,5 cm, zona de dormit: 160x200 cm; sau 
187x209x77,5 cm, zona de dormit: 180x200 cm. Înălțimea grătarului: 20 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea 
cu dimensiunea de 160x200 sau 180x200 cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197.    

 DANETA 
160x200 cm 1.119,-
180x200 cm 1.199,-

 pat cu spațiu de depozitare și cadru rabatabil cu lamele, inclusiv iluminare LED RGB (la capul patului), design: 
piele ecologică albă, (LxAxH): 169x208x82 cm, zonă de dormit: 163x200 cm; sau 189x208x82 cm, zona de dormit: 
183x200. Înălțimea grătarului: 31 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea de 163x200 sau 183x200 
cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197.    

 JADA NEW 
163x200 cm 1.999,-
183x200 cm 2.090,-

 pat cu cadru cu lamele, design: piele neagră, (LxAxH): 168x210x78cm, zona de dormit: 160x200 cm; sau 
188x210x78 cm, zona de dormit: 180x200 cm. Înălțimea grătarului: 20 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea 
cu dimensiunea de 160x200 sau 180x200 cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197.   În dimensiuni 180x200 
reaprovizionare stoc din 16.08.2021. 

 NADIRA 
160x200 cm 1.129,-
180x200 cm 1.259,-

 pat cu cadru cu lamele, design: piele ecologică albă sau neagră. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 168,8x215x87,5 cm, 
suprafața patului: 160x200cm, picioare - negru. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu o dimensiune de 160x200 
cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197.   Revine pe stoc în negru din 20.11.2021. 

 MIKEL 
160x200 cm 1.329,-

 pat modern cu tăblie matlasată, cu spațiu de depozitare și cadru pliabil pliabil, design: piele ecologică alb, (LxAxH): 
175x223x100 cm, zonă de dormit: 163x200 cm; sau 195x223x100 cm, zona de dormit: 183x200 cm. Înălțimea 
grătarului: 33 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea de 163x200 sau 183x200 cm din oferta 
noastră de la paginile 196 și 197.    

 DORLEN 2 NEW 
160x200 cm 1.999,-
180x200 cm 2.259,-

 pat cu cadru cu lamele, design: piele ecologica albă. Dimensiuni exterioare ale patului: (LxAxH): 165x215x106 cm, 
suprafata patului 160x200cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu o dimensiune de 160x200 cm din oferta 
noastră de la paginile 196 și 197.   Model disponibil doar până la epuizarea stocurilor. 

 FANTASY NEW 
160x200 cm 1.298,- 1.459,-
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 pat modern cu spațiu de depozitare și cadru rabatabil cu lamele, inclusiv iluminare LED RGB (la capul patului), 
design: piele ecologică alb + negru, (LxAxH): 182x226x83,5 cm, zonă de dormit: 163x200 cm; sau 202x226x83,5 
cm, zona de dormit: 183x200 cm. Înălțimea grătarului: 31 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea 
de 163x200 sau 183x200cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197.    

 MANILA NEW 
160x200 cm 2.790,-
180x200 cm 3.149,-

 pat modern cu cadru cu lamele si iluminare LED RGB (sub rama patului), design: piele ecologica albă, (LxAxH): 
170x236x68 cm, zona de dormit: 160x200 cm; sau 190x236x68 cm. Înălțimea grătarului: 24,5 cm. Posibilitatea 
de a cumpăra o saltea cu dimensiunea de 160x200 sau 180x200 cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197.    

 PASCALE 
160x200 cm 2.499,-
180x200 cm 2.689,-

 pat modern cu cadru cu lamele si iluminare LED RGB (la capul patului), design: piele ecologica albă, (LxAxH): 
182x224x68 cm, zona de dormit: 160x200 cm; sau 202x224x68 cm, zona de dormit: 180x200 cm. Înălțimea 
grătarului: 13,5 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea de 160x200 sau 180x200 cm din oferta 
noastră de la paginile 196 și 197.    

 FILIDA 
160x200 cm 1.999,-
180x200 cm 2.279,-

 pat modern cu spațiu de depozitare și cadru rabatabil cu lamele, inclusiv iluminare cu LED (în jurul cadrului patului 
- alb), design: piele neagră, (LxAxH): 171x213x90,5 cm, zonă de dormit: 163x200 cm; sau 191x213x90,5 cm, zona de 
dormit: 183x200 cm înălțimea grătarului: 32 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea de 163x200 
sau 183x200 cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197.    

 BIRGET NEW 
160x200 cm 2.799,-
180x200 cm 2.999,-

 pat modern cu spațiu practic de depozitare - 4 sertare, inclusiv cadru cu lamele și iluminare LED RGB (la capul 
patului), design: piele ecologică albă, (LxAxH): 168x214x85,5 cm, zonă de dormit: 160x200 cm; sau 188x214x85,5 
cm, zona de dormit: 180x200 cm. Înălțimea grătarului: 31cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea 
de 160x200 sau 180x200 cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197.    

 CLARETA 
160x200 cm 2.429,-
180x200 cm 2.499,-

 pat modern cu cadru cu lamele și iluminare LED RGB (la capul patului), design: piele neagră neagră. Dimensiuni 
(LxAxH): 175x220x88 cm, zona de dormit 160x200 cm sau 195x220x88 cm, zona de dormit: 180x200 cm. 
Înălțimea grătarului este de 21,5 cm. Vă recomandăm să cumpărați o saltea cu dimensiunea de 160x200 cm sau 
180x200 cm de la paginile 196 și 197.    

 FELINA 
160x200 cm 1.589,-
180x200 cm 1.819,-

 pat modern cu cadru cu lamele, design: piele ecologică pe alb + negru. Dimensiuni (LxAxH): 168x240,5x86 cm, 
zona de dormit: 160x200 cm; sau 188x240,5x86 cm, zona de dormit: 180x200 cm. Înălțimea grătarului: 30,5 cm. 
Opțiunea de a achiziționa o saltea cu dimensiunea de 160x200 sau 180x200 din oferta noastră de la paginile 196 
și 197.   În dimensiuni 160x200 reaprovizionare stoc din 16.08.2021 

 LUXOR 
160x200 cm 2.399,-
180x200 cm 2.499,-

 pat modern cu cadru cu lamele și iluminare LED RGB (la capul patului), design: piele ecologică gri, (LxAxH): 
169x217x74 cm, zonă de dormit: 160x200 cm; sau 189x217x74 cm, zona de dormit: 180x200 cm. Înălțimea 
grătarului: 21,5 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea de 160x200 sau 180x200cm din oferta 
noastră de la paginile 196 și 197.    

 DULCEA 
160x200 cm 1.899,-
180x200 cm 1.999,-



206 DORMITOR / PATURI

273

242

242

35

275

234

234

17

278

244

233

86

283

247

247

65 59 38
180x200 cm 5.229,-

180x200 cm 5.629,-

140x200 cm 2.757,-

 țesătură Colet gri deschis 04 

 pat de lux cu tăblie înaltă și spațiu de depozitare. Pat dublu cu un strat de arcuri, creează un somn confortabil. 
Structura inferioară din lemn este tapițată în țesătură. Patul nu are o husă suplimentară. Versiune culoare: 
țesătură Colet 04 gri deschis. Dimensiuni: 120x200, 140x200, 160x200 sau 180x200. Dimensiuni (LxAxH): 
120x215x90, 140x215x90, 160x215x90, 180x215x90 cm, înălțime de dormit 49 cm, zonă de dormit în funcție de 
dimensiunea patului. Posibilitatea de a comanda în alte versiuni de culoare în țesătura Colet. Termen de 
livrare 6 - 8 săptămâni.    

 FERATA 
 țesătură   Colet

120x200 cm 2.586,-

160x200 cm 2.995,-
180x200 cm 3.229,-

273 275 280 283180x200 cm 4.669,- 180x200 cm 4.499,-

180x200 cm 3.229,- 140x200 cm 2.757,-

242 234 233 247

 pat modern tip BOXSPRING cu tăblie înaltă și spațiu de depozitare cu un strat de arcuri și topper cu o înălțime 
de 5 cm, creează un somn confortabil, design de culoare: țesătură gri Tatum 282. Dimensiuni: (LxAxH): 160x200 
- 160x211x118 cm, 180x200 - 180x211x118 cm. Înălțimea spațiului de dormit până la 65 cm. Posibilitatea de a 
comanda în țesătură Tatum la preț: 160x200 – 4.519,- și 180x200 – 4.779,- sau 90x200 la preț: 2.749,- sau 
140x200 la preț: 4.429,-, livrare 6-8 săptămâni.    

 MEGAN 
 țesătură  Tatum

160x200 cm 4.399,-

 țesătură Tatum 282 gri 

 pat modern tip BOXSPRING cu tăblie mare și spațiu de depozitare cu un strat de arcuri și un topper cu o înălțime 
de 5 cm, care creează un somn confortabil, design de culoare: țesătură Mono 244 gri deschis. Dimensiuni: 
(LxAxH): 160x200 - 160x211x118 cm, 180x200 - 180x211x118 cm. Înălțimea spațiului de dormit până la 65 cm. 
Posibilitatea de a comanda în alte versiuni de culoare în țesătura Mono la preț: 160x200 – 5.719,- și 180x200 
– 5.929,- sau 90x200 la preț: 3.599,- sau 140x200 la preț: 5.499,-. Livrare 6-8 saptamani.  

 FONDA 
 țesătură  Mono

160x200 cm 5.439,-

 țesătură Mono 244 gri deschis 

180x200 cm 4.999,-
 țesătură  Tatum

 pat modern tip BOXSPRING cu tăblie mare și spațiu de depozitare cu un strat de arcuri și un topper cu o înălțime 
de 5 cm, care creează un somn confortabil, design de culoare: țesătură gri Tatum 279. Dimensiuni: (LxAxH): 
160x200 - 160x211x118 cm, 180x200 - 180x211x118 cm. Înălțimea spațiului de dormit până la 65 cm. Posibilitatea 
de a comanda în alte versiuni de culoare în țesătură Tatum la preț: 160x200 – 4.968,- și 180x200 – 5.269,- sau 
90x200 la preț: 2.949,- sau 140x200 la preț: 4.749,-. Termen de livrare 6-8 săptămâni.    

 ORA 
160x200 cm 4.699,-

 țesătură Tatum 279 gri 

 pat modern tip BOXPRING, cu o tăblie înaltă și spațiu de depozitare cu un strat de arcuri și un topper cu o înălțime 
de 5 cm, care creează un somn confortabil, design culoare: țesătură bej Mono 232. Dimensiuni: (LxAxH): 160x200 
- 160x211x118 cm, 180x200 - 180x211x118 cm. Înălțimea spațiului de dormit până la 65 cm. Posibilitatea de a 
comanda în alte versiuni de culoare în țesătură Mono la preț: 160x200 – 4.679,- și 180x200 – 4.899,- sau 
90x200 la preț: 2.599,- sau 140x200 la preț: 4.359,-, livrare 6-8 săptămâni.    

 ESHLY 
160x200 cm 4.479,-  țesătură  Mono

 țesătură Mono 232 bej 

 pat modern tip BOXSPRING cu tăblie înaltă și spațiu de depozitare cu un strat de arcuri și topper cu o înălțime 
de 5 cm, care creează un somn confortabil, design de culoare: țesătură cremă Mono 231. Dimensiuni: (LxAxH): 
160x200 - 160x211x118 cm, 180x200 - 180x211x118 cm. Înălțimea de dormit până la 65 cm. Posibilitatea de a 
comanda în alte versiuni de culoare în țesătură Mono la preț: 160x200 – 5.289,- și 180x200 – 5.499,- sau 
90x200 la preț: 3.429,- sau 140x200 la preț: 4.999,-, livrare 6-8 săptămâni.    

 DORMAN 
 țesătură   Mono  

160x200 cm 4.999,-

 țesătură Mono 231 crem 

35 17 86 65 59 38

 țesătură Colet gri deschis 04 

 pat cu tăblie înaltă și spațiu de depozitare. Pat dublu cu un strat de arcuri, ceea ce creează un somn confortabil. 
Structura inferioară din lemn este tapițată în țesătură. Versiune culoare: țesătură Colet 04 gri deschis. 
Dimensiuni 160x200 și 180x200. Dimensiuni (LxAxH): 160x215x90, 180x215x90 cm, zonă de dormit în funcție 
de dimensiunea patului. Posibilitatea de a comanda în alte versiuni de culoare în țesătura Colet. Termen de 
livrare 6 - 8 săptămâni.    

 RIANA 
160x200 cm 2.995,-  țesătură   Colet

35 17 86 65 59 38

 Colet mentol 83 

 pat cu tăblie înaltă și spațiu de depozitare. Pat dublu cu un strat de arcuri, ceea ce creează un somn confortabil. 
Structura inferioară din lemn este tapițată în țesătură. Versiune culoare: țesătură Colet 04 gri deschis. 
Dimensiuni 160x200 și 180x200. Dimensiuni (LxAxH): 160x215x90, 180x215x90 cm, zonă de dormit în funcție 
de dimensiunea patului. Posibilitatea de a comanda în alte versiuni de culoare în țesătura Colet. Termen de 
livrare 6 - 8 săptămâni.    

 RIANA 
120x200 cm 2.586,-  țesătură   Colet
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 pat modern cu 3 sertare, material: lemn masiv + MDF, culoare: stejar. Patul vine cu un grătar de pânză. 
Dimensiuni (LxAxH), pat: 164,7x204,4x33 cm, suprafața patului: 160x200 cm, înălțime până la grătar 30,4 cm. 
Vă recomandăm să cumpărați o saltea cu o dimensiune de 160x200 cm pentru pat din oferta noastră.   Revine în 
stoc din 20.11.2021 

 SIRUS 
160x200 cm 1.399,-

 pat cu spațiu practic de depozitare - 4 sertare, o parte a patului este un cadru cu lamele, material: lemn masiv 
+ MDF, design culoare: alb. Dimensiuni (LxAxH): 169,9x208,3x103,6 cm, zonă de dormit 160x200 cm; sau 
189,9x208,3x103,6 cm, zona de dormit 180x200 cm. Înălțime cu grătar 29 cm. Vă recomandăm să cumpărați o 
saltea de 160x200 cm sau 180x200 cm pentru patul din oferta noastră.   Model epuizat. 

 MACRO 
160x200 cm
180x200 cm

 pat cu cadru cu lamele, material lemn masiv, culoare: stejar. Dimensiuni (LxAxH), pat: 168x207,6x89 cm, 
suprafața patului: 160x200 cm sau 190,6x207,6x89 cm, suprafața patului: 183x200 cm, noptieră: 45x40x51,6 cm, 
lemn masiv + MDF. Înălțimea grătarului 31,5 cm . Vă recomandăm să cumpărați saltele cu dimensiuni de 160x200 
cm sau 183x200 cm din oferta noastră.   Noptieră și pat de dimensiunea 183x200 cm revin în stoc din 28.10.2021. 

 KABOTO 
160x200 cm 1.769,-
183x200 cm 2.279,-
noptieră 489,-

 pat cu grătar laminat, Material: lemn de pin masiv, Design de culori: stejar, dimensiuni (Šxhxv): 170x213x82 
cm sau 190x213x82 cm. Zona de dormit 160x200 cm sau 180x200 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea de 
primăvară cu o dimensiune de 160x200 cm sau 180x200 pe baza ofertei noastre de la 196 și 197.    

 PROVO 
160x200 cm 1.249,-
180x200 cm 1.299,-

 pat cu tăblie înaltă tapițată și 6 sertare, material: lemn masiv + MDF + țesătură, culoare design: pat: nuc + 
țesătură bej, noptieră cu sertar: nuc. Patul vine cu un grătar de pânză. Dimensiuni (LxAxH), pat: 166x210x119,3 cm, 
suprafața patului: 160x200 cm sau 188,6x210x119,3 cm, suprafața patului: 183x200 cm, noptieră: 50,4x40x50 cm. 
Înălțimea grătarului 31,5 cm. Vă recomandăm să cumpărați o saltea cu dimensiuni de 160x200 cm sau 183x200 
cm din oferta noastră. Model disponibil doar până la epuizarea stocurilor.   Noptieră și pat de dimensiunea 183x200 
cm revin în stoc din 28.10.2021. 

 BETRA 
160x200 cm 2.369,- 2.730,-

183x200 cm 3.369,- 3.800,-

noptieră 498,-

 pat cu spațiu de depozitare și cadru pliabil, material: lemn masiv + MDF + piele ecologică, design culoare: alb 
+ negru. Dimensiuni (LxAxH): 166,9x208,6x103,6 cm, zonă de dormit 160x200 cm. Înălțime până la cadru 25,7 
cm. Vă recomandăm să cumpărați o saltea de 160x200 cm din oferta noastră. Model disponibil doar până la 
epuizarea stocurilor.    

 MOET 
160x200 cm

 set dormitor în stil clasic, material: lemn masiv + MDF, culoare: alb. Patul vine cu un grătar de pânză. 
Înălțimea grătarului 24,5 cm. Vă recomandăm să cumpărați o saltea de 160x200 cm sau 180x200 cm 
din oferta noastră. Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH).   Model epuizat. 

 JAVA 
pat JAVA 1 160: 165x211x120 cm
pat JAVA 2 180: 185x211x120 cm

 sertare JAVA 5 4Z: 90x45x95,5 cm comodă JAVA 6 6Z cu oglindă: 
comodă: 120x45x78,5 cm, oglindă: 

79x2x108 cm 

noptieră JAVA 3 2Z: 45x43x49,5 cm 
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 pat cu cadru lamelat laminat, culoare: alb, material: lemn masiv de pin + MDF. Dimensiuni (LxAxH): 170x210x94 
cm, zonă de dormit 160x200 cm; sau (LxAxH): 190x210x94 cm, zona de dormit 180x200cm. Posibilitatea de a 
cumpăra o saltea cu arc cu dimensiunea de 160x200 sau 180x200 cm din oferta noastră, de la pagina 196 și 197.    

 LUCAS NEW 
160x200 cm 1.199,- 180x200 cm 1.299,-

 pat cu pat suplimentar din lemn masiv de pin + MDF, design culoare: alb, pat furnizat cu lamele laminate. 
Dimensiuni (LxAxH): 212x97x92 cm. Posibilitatea de a cumpăra saltele cu o dimensiune de 90x200 cm din oferta 
noastră de la paginile 196 și 197. Într-un pat suplimentar cu o înălțime maximă de 20 cm.    

 GLAMIS 
90x200 cm 1.649,-

 pat cu pat suplimentar extensibil, material: lemn masiv de pin lăcuit, design culoare: natural. Patul este furnizat 
cu grătare din pânză (panou suplimentar pentru pat suplimentar). Dimensiuni (LxAxH): 208x96x66 cm, înălțime 
până la grătarul patului superior: 25,6 cm. Vă recomandăm să cumpărați saltele cu dimensiuni de 90x203 cm 
pentru pat, 90x200 cm pentru un pat suplimentar cu o înălțime maximă de 10 cm de la paginile 196 și 197.  
 Model epuizat. 

 LAURA NEW 
90x203 cm

 pat cu pat suplimentar extensibil și 3 sertare, material: lemn masiv de pin, culoare design: natural. Patul este 
furnizat cu grătare de pânză (panou suplimentar pentru pat). Dimensiuni (LxAxH): 208x96x64,5 cm, înălțime 
până la grătarul patului superior: 41,4 cm. Vă recomandăm să cumpărați saltele cu dimensiuni de 90x200 cm din 
oferta de la pagina 196 și 197.   Model epuizat. 

 MARINELLA NEW 
90x203 cm

 pat cu pat suplimentar din lemn masiv de pin + MDF, design culoare: alb. Livrat cu grilaje laminate. Dimensiuni 
(LxAxH): 206x96x66 cm. Posibilitatea de a cumpăra saltele cu dimensiunea de 90x200 cm din oferta noastră de 
la paginile 196 și 197. Vă recomandăm o saltea cu înălțimea maximă de 14 cm pentru un pat suplimentar.    

 INTRO 
1.090,-

 canapea modernă complet tapițată cu pernă și spațiu de depozitare, material: țesătură Zetta 298 smarald sau 
Zetta 302 gri deschis dimensiuni (LxAxH): 83x202x69 cm, zonă de dormit: (LxA): 80x200, înălțime de dormit: 
46 cm.    

 RIKY 
80x200 cm 1.429,-

 Stejar  alb 

 pat cu cadru cu lamele, material: lemn masiv + MDF, culoare: alb sau stejar. Dimensiuni (LxAxH): 98,8x209,4x92,2 cm, zona de dormit: 90x200 cm. Înălțimea 
grătarului este de 31,5 cm. Posibilitatea de a cumpăra un container plug-in sub pat la prețul de 469,- (preț pentru 2 bucăți). Dimensiunile containerului (LxAxH): 
97,5x41,6x32,2 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu arc cu dimensiunea de 90x200cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197.   Pe alb revine în stoc din 
20.11.2021. 

 MIDEA 
90x200 cm 759,-
preț pentru un set de 2 buc. 469,-

 noptieră din lemn masiv de pin, culoare design: alb sau 
natural. Dimensiuni (LxAxH): 38x32x47 cm.    

 FOSIL 
alb 189,-
natural 179,-

ARCURI BONELL

 țesătură Zetta 298 
smarald 

 țesătură Zetta 302 gri 
deschis 
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 alb 

 stejar antic 

 pat cu pat suplimentar și 3 sertare, material: lemn masiv + MDF, design culoare: gri, alb sau stejar, patul este 
furnizat cu cadru cu lamele. Dimensiuni (LxAxH): 206,8x99,6x93,5 cm. Vă recomandăm să cumpărați saltele cu 
dimensiuni de 90x200 cm (pentru un pat suplimentar cu o înălțime maximă de 12 cm) pentru pat din oferta 
noastră.   Pe alb revine în stoc din 20.02.2022. Revine în stoc pe stejar și gri din 20.11.2021. 

 AUSTIN NEW 
1.699,-

 gri 

 gri 

 pat cu pat suplimentar, material: lemn masiv + MDF, culoare: gri sau stejar antic. patul are cadru cu lamele. 
Dimensiuni (LxAxH): 209x96,3x107,2 cm. Vă recomandăm să cumpărați saltele cu dimensiuni de 90x200 cm 
(pentru un pat suplimentar cu o înălțime maximă de 25 cm) pentru pat din oferta noastră.   Revine în stoc de la 
28.10.2021. 

 BAROBA 
90x200 cm 1.779,-

 pat cu pat suplimentar și 3 sertare, material: lemn masiv + MDF, culoare: alb. Patul are cadru cu lamele. 
Dimensiuni (LxAxH): 207,5x98,6x93,6 cm. Înălțimea până la grătarul patului superior este de 44 cm. Vă 
recomandăm să cumpărați saltele cu dimensiuni de 90x200 cm (pentru un pat suplimentar cu o înălțime maximă 
de 15 cm) pentru pat din oferta noastră, de la paginile 196 și 197.   Model epuizat. 

 EMIRA 
1.649,- 1.839,-

 pat cu pat suplimentar și 3 sertare, material: lemn masiv + MDF, culoare: alb antic. Patul are cadru cu 
lamele. Dimensiuni (LxAxH): 218x96,3x91,5 cm. Înălțimea până la grătarul patului superior este de 41,8 cm. Vă 
recomandăm să cumpărați saltele cu dimensiuni de 90x200 cm (pentru un pat suplimentar cu o înălțime maximă 
de 12 cm) pentru pat din oferta noastră de la paginile 196 și 197.   Revine în stoc de la 20.11.2021. 

 ANTIKO 
1.839,-

 alb 

 stejar 

 stejar 

 pat pliant cu 3 sertare, material: lemn masiv + MDF, culoare: stejar, alb sau gri. Patul are cadru cu lamele. 
Dimensiuni (LxAxH): 209x103x72 cm, suprafața patului: 180x200 cm. Înălțime până la grătar 36 cm. Vă 
recomandăm să cumpărați saltele cu dimensiuni de 90x200 cm pentru pat din oferta noastră, de la paginile 
196 și 197.   Pe alb revine în stoc din 20.11.2021. În versiunea stejar, reaprovizionare din 28.10.2021. În versiunea gri, 
reaprovizionare din 10.01.2021. 

 GORETA 
90x200 cm    2.239,-

 gri 

Sfatul 
nostru!

Sfatul 
nostru!

 pat solid potrivit pentru camere de copii, dormitoare sau hoteluri. Material: lemn masiv de pin, lăcuit, design 
culoare: natural sau alb. Dimensiuni (LxAxH): 98x205x53 cm, zona de dormit 90x200 cm. Înălțimea până la grătar 
este de 22 cm. Patul se livrează fără saltea și cadru cu lamele. Posibilitatea de a cumpăra o saltea și o grilă cu 
dimensiunea de 90x200 cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197.    

 LIVIO 
natural 90x200 cm

alb 90x200 cm

 natural 

 alb 

10%
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 alb 

 natural 

 gri 

 pat din lemn cu lungime reglabilă, inclusiv un grilaj rulat. Material: lemn masiv de pin + MDF. Versiune culoare: alb, gri sau natural. Dimensiuni (LxAxH): 
125 / 205x100x62 cm, zona de dormit: min.- max. 90x120 - 90x200 cm. Înălțime cu grătar: 32 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea BE ELISSE cu 
dimensiuni în funcție de lungimea patului pe care l-ați ales.   Versiune color: gri, doar până la epuizarea stocurilor. 

 EUNIKA 
natural 90x200 cm 689,- alb 90x200 cm 829,-gri 90x200 cm 759,- 829,-

 pat supraetajat, material: lemn masiv + MDF, culoare: gri. Patul are cadru cu lamele. Dimensiuni (LxAxH): 
209x143,6x168,2 cm, zona de dormit pe patul inferior: 140x200 cm, pe patul superior: 90x200 cm. Posibilitatea 
fixării scării pe partea dreaptă sau stângă. Patul poate fi împărțit în 2 paturi de o persoană. Vă recomandăm să 
cumpărați saltele cu dimensiuni de 140x200 cm și 90x200 cm (pentru patul superior cu o înălțime maximă de 12 
cm) pentru pat din oferta noastră.    

 NEVIL 
2.458,-

 pat rabatabil supraetajat cu lamele rulate, design: lemn masiv de pin alb, lamele superioare în design maro deschis. Dimensiuni (LxAxH): 210x100x159 cm. Zona de dormit 90x200 cm. Posibilitatea fixării scării pe partea dreaptă 
sau stângă. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea de 90x200 cm din oferta noastră, 196 si 197. Salteaua superioară a patului cu înălțime max. 14cm. În caz de nevoie ulterioară, posibilitatea de a împărți în 2 paturi 
de o persoană.    

 ROWAN NEW 
1.799,-

 canapea extensibilă din lemn supraetajată cu lamele rulate. Execuție: lemn masiv de pin de culoare naturală. 
Dimensiuni (LxAxH): 208x156x152 cm, zona de dormit a patului inferior 140x200 cm, zona de dormit a patului 
superior 90x200 cm. Posibilitatea fixării scării pe partea dreaptă sau stângă. Posibilitatea de a cumpăra saltele 
cu dimensiuni de 140x200 și 90x200 cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197. Salteaua de pat superioară cu 
înălțime max. 14 cm. În caz de nevoie ulterioară, posibilitatea de a împărți în 2 paturi de o persoană.    

 LUINI 
1.899,-

150x90 cm 685,-
170x90 cm 719,-
194x90 cm 758,-

 BE ELISSE 
120x90 cm 629,-

 saltea din spumă, rentabilă, compusă dintr-un monobloc din spumă PUR. 
Înălțimea saltelei: 10 cm. Duritate: medie 3 / medie 3, 2 ani garanție. 
Capacitate de încărcare 60 kg.    

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

8%

 pat supraetajat, material: lemn masiv + MDF, culoare: gri. Patul are cadru cu lamele. Dimensiuni (LxAxH): 
210,8x98,2x169 cm. Vă recomandăm să cumpărați o saltea cu dimensiuni de 90x200 cm (pentru patul superior 
cu o înălțime maximă de 15 cm) de la paginile 196 și 197. Containerul poate fi folosit ca spațiu de depozitare sau 
pat suplimentar (după achiziționarea unei saltele de 90x195 cm). Dimensiunile containerului plug-in (LxAxH): 
94x198x23,6 cm.   Model epuizat. 

 FORKOLA 
un pat 1.478,- pat supraetajat, material: lemn masiv + MDF, culoare: stejar. Patul are cadru cu lamele. Dimensiuni (LxAxH): 

207x95,6x164,2 cm. Vă recomandăm să cumpărați saltele cu dimensiuni de 90x200 cm (pentru patul superior cu 
o înălțime maximă de 15 cm) din oferta noastră. Posibilitatea de a cumpăra un container plug-in sub pat la prețul 
de 597,- în stejar. Containerul poate fi folosit ca spațiu de depozitare sau ca pat suplimentar (după achiziționarea 
unei saltele de 90x195 cm). Dimensiunile containerului plug-in (LxAxH): 94x198x23,6 cm.    

 MAKIRA 
90x200 cm 1.729,-

container 466,-
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 pat pliabil cu paturi cu lamele rulate, design: lemn masiv de pin alb. Dimensiuni (LxAxH): 211x151x150 cm. Zona 
inferioară de dormit 140x200 cm. Zona de dormit a patului superior 90x200 cm. Posibilitatea fixării scării pe 
partea dreaptă sau stângă. Posibilitatea de a cumpăra saltele cu dimensiuni de 140x200 și 90x200 cm din 
oferta noastră de la paginile 196 și 197. Salteaua de pat superioară cu înălțimea max. de 14 cm. În caz de nevoie 
ulterioară, posibilitatea de a împărți în 2 paturi de o persoană.    

 BAGIRA 
1.999,-

 pat din lemn cu un pat ridicat cu un grătar rulat, masă extensibilă și raft pe roți. Patul poate fi achiziționat cu o perdea roz sau albastră. Posibilitatea fixării scării pe partea dreaptă sau stângă. Design: lemn masiv de pin de culoare 
naturală + bumbac. Dimensiuni (LxAxH): 198x98x110 cm. Zona de dormit 90x200 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu o dimensiune de 90x200 cm cu o înălțime maximă de 14 cm, din oferta noastră de la paginile 196 și 197.    

 ALZENA 
1.299,-

 pat din lemn în formă de casă cu grătar laminat. Material: lemn masiv de pin + MDF. Versiune culoare: alb + 
roz (perdea). Dimensiuni (LxAxH): 208x97 / 109x190 cm. Înălțime cu grătar: 35,5 cm. Zona de dormit: 90x200 cm. 
Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu arc cu dimensiunea de 90x200 cm din oferta noastră de la paginile 196 și 
197. De asemenea, livrat cu o perdea (1 buc).   Model epuizat. 

 BIBIANA 
2.659,-

 pat modern din lemn, cu 2 containere extensibile și un grătar laminat. Material: lemn masiv de pin. Design de 
culoare: alb. Dimensiuni (LxAxH): pat: 208x96x148 cm, container: 99x92x22 cm. Înălțime cu grătar: 27,5 cm. 
Zona de dormit: 90x200 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu arc cu dimensiunea de 90x200 cm din oferta 
noastră de la paginile 196 și 197.   Revine în stoc 24.09.2021. 

 ELISIA 
1.499,-

 pat din lemn cu un pat ridicat cu un pat rulat. Patul poate fi achiziționat cu o perdea roz sau albastră și un tunel, 
design: lemn masiv de pin de culoare naturală + bumbac. Posibilitatea fixării scării pe partea dreaptă sau stângă. 
Dimensiuni (LxAxH): 208x98 / 128x110 cm. Zona de dormit 90x200 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu 
o dimensiune de 90x200 cm cu o înălțime maximă de 14 cm, din oferta noastră de la paginile 196 și 197. Model 
disponibil doar până la epuizarea stocurilor.    

 INDIGO 
1.199,- 1.350,-

 pat supraetajat din lemn cu lamele rulate, material: lemn masiv de pin. Design de culoare: alb. Dimensiuni 
(LxAxH): 208x98x228 cm. Zona de dormit: 90x200 cm. Posibilitatea de a cumpăra saltele cu arc cu dimensiunea 
de 90x200 cm pentru patul superior cu înălțime max. 14 cm din oferta noastră, de la paginile 196 și 197.    

 ATRISA 
2.149,-

 pat din lemn cu lamele rulate. Material: lemn masiv de pin. Versiune culoare: alb cu model din lemn în relief. 
Dimensiuni (LxAxH): 215x98x207 cm. Zona de dormit: 90x200 cm. Posibilitatea de a cumpăra saltele cu arcuri cu 
dimensiuni 90x200 cm (pentru patul superior cu max, înălțime 16 cm) din oferta noastră de la paginile 196 și 197. 
Posibilitatea de a cumpăra ZEFIRE HINGES la prețul: 589,-    

 ZEFIRE 
1.899,-

Sfatul 
nostru!

Sfatul 
nostru!

11%
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 stejar sonoma / alb 

 pat universal, 90x200, spațiu de depozitare în trei sertare spațioase, material: DTD 
laminat în fag, stejar sonoma, stejar sonoma / alb sau alb. Dimensiuni (LxAxH): 
93,4x203,2x40,1 cm. Livrat fără somieră și saltea, poate fi achiziționat din oferta de la 
paginile 196 și 197.    

 MATIASI 
715,-

 stejar sonoma 

 pat cu 2 sertare și spațiu de depozitare, sertarele pot fi introduse în spațiul de sub pat din partea dreaptă 
sau stângă, după cum este necesar, material: DTD înfoliat, alb sau stejar sonoma. Dimensiuni (LxAxH): 
144,5x204,3x74,2cm, dormit suprafață: 140x200cm sau 94,5x204,3x74,2 cm, zonă de dormit: 90x200 cm. 
Posibilitatea de a cumpăra saltele cu dimensiuni: 140x200cm din oferta noastră de la paginile 196 și 197. Pentru 
un pat cu dimensiunea de 140x200 cm, vă recomandăm să cumpărați un cadru metalic 7867 140x200 cm, iar 
pentru un pat 90x200 cm un cadru metalic 7861 cu o dimensiunea 90x200 cm.    

 MICHIGAN 
90x200 cm 727,-

 pat pliant din lemn cu pat suplimentar și lamele rulate. Patul suplimentar este pe roți și are picioare rabatabile. 
Material: lemn masiv de pin. Design de culoare: alb. Dimensiuni (LxAxH): 212x96x94 cm. Zona de dormit: 90x200 
cm sau, după adăugarea unui pat suplimentar, se va crea o zonă de dormit de până la 180x200 cm. Posibilitatea 
de a cumpăra saltele cu arcuri cu dimensiunea de 90x200 cm (pentru un pat suplimentar cu o înălțime maximă 
de 16 cm) din oferta noastră de la paginile 196 și 197.    

 PEDREZA 
1.399,-

 pat universal cu spațiu de depozitare, material: DTD laminat. Dimensiuni (LxAxH): 97x205,6x100 cm, design 
culoare: fag, patul include o noptieră extensibilă. Posibilitatea de a cumpăra o saltea și o somieră într-un cadru fix 
cu dimensiunea de 90x200 cm din oferta noastră de la p. 196 și 197.    

 OTO 
1.716,-

 alb  alb 

 stejar sonoma  stejar sonoma 

 fag 

 pat modern cu pat rulat. Material: lemn masiv de pin + MDF. Design de culoare: alb. Dimensiuni (LxAxH): 
207x97x165 cm. Zona de dormit 90x200 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea de 90x200 cm 
din oferta noastră, de la paginile 196 și 197.    

 IMPRES 
859,-

alb 140x200 cm 816,-
stejar sonoma 140x200 cm 824,-

 arțar 

 pat universal cu trei sertare, material: DTD laminat, design: fag sau arțar. Dimensiuni (LxAxH): 90x200 cm - 
95x204x67 cm. Posibilitatea de a cumpăra o somieră și o saltea cu dimensiunea de 90x200 cm din oferta de la 
paginile 196 și 197. Posibilitatea de a introduce sertare pe partea stângă sau dreaptă.    

 DUET 
939,-

 fag  maro deschis 

 pat modern cu tăblie înaltă matlasată și spațiu practic de depozitare - 2 sertare, inclusiv cadru cu lamele, design: 
țesătură gri sau maro. Dimensiuni (LxAxH): 96x214,5x103 cm, zonă de dormit: 90x200 cm, înălțime pe cadru cu 
lamele: 35,2 cm. Posibilitatea de a cumpăra o saltea cu dimensiunea de 90x200 cm din oferta noastră.    

 VISKA NEW 
1.449,-

 gri 

 canapea modernă cu spațiu de depozitare, design S / D, umplutură de calitate, material: piele ecologică maro / 
țesătură model Vegas 3 sau țesătură Mura 100 negru / țesătură model M35. Dimensiuni (LxAxH): 205x84x63 
cm, zonă de dormit: (LxA) : 80x200 cm, înălțime x adâncime de ședere: 40x80 cm.    

 JUDIT 
1.299,-

 model stânga de piele ecologică maro / model 
Vegas 3 

 țesătură Mura 100 neagră / model țesătură M35 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

ARCURI BONELL

6
6

cm
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 masă de toaletă practică cu oglindă (inclusă), material: DTD laminat, culoare: alb sau stejar sonoma. Dimensiuni 
(LxAxH): 75x40x134,5 cm.    

BELEZA
557,-

 alb 

 măsuță de toaletă modernă cu oglinda, DTD laminat, design culoare: alb / stejar sonoma. Dimensiuni (LxAxH): 
114x40x78 cm, masa poate fi folosită și ca birou.    

ELIS
599,-

 stejar sonoma 

 gri / negru  gri / negru  amenajări 
interioare dulap 

 amenajări 
interioare dulap 

 stejar lefkas / negru  stejar lefkas / negru 

ROMUALDA 180
2.549,-

 alb / alb 

 180 x 65 x 216  cm

BETTY 7 BE07-004-00
569,-
 DULAP CU RAFT 2DV 
 70 x 37 x 182,5  cm

 alb / alb 

 dulap modern combinat elegant cu oglindă cu uși glisante, inclusiv echipamente: sertare, rafturi și tije suspendate, material: DTD laminat, design culoare: alb / alb, stejar lefkas / negru sau gri / negru.    

ROMUALDA 140
1.979,-
 140 x 65 x 216  cm

BETTY 7 BE07-001-00
1.225,-
 DULAP 3DV, RAFT + CUIER CU OGLINDĂ 
 136 x 50,6 x 190  cm
 dulapuri practice potrivite pentru mobilarea dormitoarelor, camerelor pentru copii și studenți, holuri și birouri, material: DTD laminat, design culoare stejar sonoma sau fag. Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH).    

BETTY 7 BE07-009-00
569,-
 DULAP SUSPENDAT 2DV 
 70 x 50,6 x 190  cm

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE  stejar sonoma  stejar sonoma 

 fag  fag 

 stejar sonoma 

 masă de toaletă modernă și oglindă, DTD laminat, design culoare: alb sau stejar sonoma. 
Dimensiuni (LxAxH) măsuță de toaletă: 115x40x78 cm, oglindă: 54,4x2x84,4 cm, masa 
poate fi folosită și ca birou, design culoare stejar sonoma la prețul de 629,- (măsuță de 
toaletă).    

MĂSUȚĂ TOALETĂ VIOLET

 masă de lucru practică care poate fi transformată cu ușurință într-o măsuță de toaletă cu oglindă (inclusă), design: stejar sonoma / alb, 
stejar sonoma sau alb, material: DTD laminat. Dimensiuni (LxAxH): 90x42x83 cm.    

BELINA
669,-

 stejar sonoma / alb  alb  stejar sonoma  stejar sonoma  alb 
OGLINDĂ VIOLET
229,-

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

 de la  579,-

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

PENTRU KONDELA
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 set universal pentru mobilier dormitoare, camere pentru copii și studenți, dulapuri, material: DTD laminat, design: stejar sonoma sau fag. Toate componentele în ambele 
culori.    

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

BETTY 2

 gamă practică variabilă de dulapuri cu o adâncime de până la 60 cm, ceea ce va crea mult spațiu de depozitare. Posibilitatea de a asambla un sistem de garderobă din componente individuale în funcție de nevoile dumneavoastră. 
De asemenea, oferim un dulap de colț și o extensie de colț, material: DTD laminat, stejar sonoma sau alb. Produs slovac de calitate. Toate componentele în ambele culori.    

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

INVITA

 BETTY 2 BE02-001-00 
 90 x 56,6 x 220  cm

1.139,-

 DULAP CU 2 UȘI CU 3 
SERTARE 

 BETTY 2 BE02-002-00 
 90 x 56,6 x 220  cm

799,-

 DULAP CU 2 UȘI CU CUIER 

 BETTY 2 BE03-002-00 
 90 x 56,6 x 220  cm

999,-

 DULAP CU 2 UȘI CU CUIER 
+ RAFT 

 BETTY 2 BE02-004-00 
 60 x 56,6 x 220  cm

717,-

 DULAP CU 2 UȘI CU CUIER 
+ RAFT 

 BETTY 2 BE02-005-00 
 45 x 56,6 x 220  cm

717,-

 GARDEROBĂ 1 CUIER + 
OGLINDĂ 

 BETTY 2 BE02-006-00 
 45 x 56,6 x 220  cm

557,-

 DULAP CU UMERAȘ 1 UȘĂ 

 BETTY 2 BE02-016-00 
 90,4 x 90,4 x 220  cm

1.369,-

 DULAP COLȚ 1 CUIER + 
RAFT 

 BETTY 2 BE02-018-00 
 40,4 x 40,4 x 50  cm

299,-

 NOPTIERĂ CU 2 SERTARE 

 BETTY 2 BE02-010-00 
 40,2 x 40 x 40  cm

195,-

 NOPTIERĂ CU 1 SERTAR 

 BETTY 2 BE02-017-00 
 40,4 x 40,4 x 50  cm

216,-

 NOPTIERĂ CU 1 UȘĂ 

 BETTY 2 BE02-019-00 
 150 x 39,4 x 93,3  cm

1.037,-

 COMODĂ CU 2 UȘI CU 4 
SERTARE 

 BETTY 2 BE02-008-00 
 90,2 x 39,4 x 93,3  cm

449,-

 COMODĂ CU 2 UȘI 

 BETTY 2 BE02-007-00 
 90,2 x 39,4 x 93,3  cm

689,-

 COMODĂ CU 4 SERTARE 

 BETTY 2 BE02-040-00 
 84,8 x 39,4 x 93,3  cm

429,-

 41,8 x 51,8 x 1,6  cm

 4 BUC - RAFTURI PENTRU 
DULAP BE02-005 ȘI 006 

BETTY 2 BE02-013-00
126,-

 56,8 x 51,8 x 1,6  cm

 4 BUC - RAFTURI PENTRU 
DULAP BE02-004 

BETTY 2 BE02-012-00
153,-

 86,8 x 51,8 x 1,6  cm

 4 BUC - RAFTURI PENTRU 
DULAP BE02-001 ȘI 002 

BETTY 2 BE02-011-00
223,-

 TIP 1 
 45,8 x 60 x 200  cm

745,-

 TIP 2 
 134,2 x 60 x 200  cm

1.467,- 1.419,-

 TIP 4 
 90 x 60 x 200  cm

978,-

 TIP 5 
 90 x 60 x 200  cm

1.279,-

 TIP 6 
 45,8 x 60 x 40  cm

289,-

 TIP 8 
 91 x 91 x 40  cm

669,-

 TIP 7 
 134,2 x 60 x 40  cm

536,-

 TIP 9 
 90 x 60 x 40  cm

414,-

 stejar sonoma 

 stejar sonoma  alb 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

 Lă
ți

m
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PRODUS
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PENTRU KONDELA

 TIP 3 
 91 x 91 x 200  cm

 TIP 3 - colț 91x91x200 cm 
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 dulap modern combinat cu oglindă, rafturi, tijă de suspendare și ușă glisantă, datorită căruia vă maximizați spațiul de depozitare, material: DTD laminat, design culoare: stejar / alb super 
mat sau alb super mat / gri. Dimensiuni (LxAxH): 239x65x218 cm.    

 2.999,- 
 PUNO 

 stejar grandson / alb  alb super mat / gri 

 set modular universal potrivit pentru amenajarea dormitoarelor, camerelor pentru copii și studenți, dulapuri, material: DTD laminat, design: stejar sonoma sau fag. Toate 
componentele în ambele culori. Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH).    

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

BETTY 4  fag 

 stejar sonoma 

 BETTY 4BE04-001-00 
 90,2 x 58,2 x 180  cm

925,-

 DULAP CU 2 UȘI CU UȘI 
GLISANTE 

 BETTY 4 BE04-011-00 
 45 x 42,2 x 180  cm

559,-

 RAFT 2 SERTARE 

 BETTY 4 BE04-002-00 
 90,2 x 58,2 x 180  cm

1.085,-

 DULAP CU 2 UȘI CU UȘI 
GLISANTE 

 BETTY 4 BE04-014-00 
 45 x 42,2 x 180  cm

469,-

 RAFT 

 BETTY 4 BE04-003-00 
 90,2 x 42,2 x 180  cm

856,-

 DULAP CU 2 UȘI CU CUIER 
GLISANT ȘI UȘĂ GLISANTĂ, 

SUPERFICIAL 

 BETTY 4 BE04-013-00 
 80 x 39 x 93,3  cm

559,-

 COMODĂ 2 - SERTAR 

 BETTY 4 BE04-010-00 
 133,7 x 58,4 x 240  cm

1.589,-

 DULAP CU 2 UȘI CU UȘĂ 
GLISANTĂ ȘI EXTENSIE 

 BETTY 4 BE04-009-00 
 80 x 39 x 93,3  cm

469,-

 COMODĂ CU UȘI GLISANTE 

 BETTY 4 BE04-012-00 
 45 x 42,2 x 60  cm

239,-

 PRELUNGIREA RAFTULUI 

 BETTY 4 BE04-004-00 
 90,2 x 58,2 x 60  cm

487,-

 EXTENSIE CU 2 UȘI, 
GLISANT, UȘĂ 

 BETTY 4 BE04-005-00 
 90,2 x 42,2 x 60  cm

397,-

 EXTENSIE CU 2 UȘI, 
GLISANT, UȘĂ, SUPERFICIAL 

 42,6 x 48,5 x 1,6  cm

 RAFT 4 BUC, ALB PENTRU DULAP 
BE04-002-00 

BETTY 4 BE04-008-00
129,-

 86,7 x 48,5 x 1,6  cm

 RAFT 3BUC, ALB PENTRU DULAP BE04-
001,010 

BETTY 4 BE04-007-00
199,-

 49,9 x 32,5 x 1,6  cm

 RAFT 4BUC, ALB PENTRU DULAP 
BE04-003 

BETTY 4 BE04-006-00
146,-

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PENTRU KONDELA
 Cel mai potrivit dulap în spații înguste. 
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 grafit  stejar sonoma 

 dulap modern suspendat cu rafturi, material: DTD laminat, culoare: stejar sonoma, alb sau grafit, dimensiuni: 
(LxAxH) 143x52x175 cm.    

GREEN
845,-

 alb 

 dulap cu uși glisante, design: stejar sonoma / alb sau stejar wotan / alb, material: DTD laminat. Dimensiuni: 
(LxAxH): 201,6x62x200 cm. Posibilitatea de a cumpăra 3 rafturi în alb (LxAxH): 98,4x42x2,2 cm la prețul de 249,-.    

DULAP GABRIELA
1.599,-

 stejar sonoma / alb  stejar wotan / alb 

 dulap modern combinat cu oglindă și ușă glisantă, datorită căruia vă maximizați spațiul de depozitare, material: DTD laminat, design culoare: gri. Dimensiuni (LxAxH): 
150 - 150x62x216 cm, 200 - 200x62x216 cm.    KAIPO

 150 x 62 x 216  cm

KAIPO 150
2.199,-

 200 x 62 x 216  cm

KAIPO 200
2.799,-

NEW NEW

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

 cuier modern cu rafturi, material: DTD laminat, culoare: alb sau stejar sonoma. Dimensiuni (LxAxH): 120x 52x177cm.    

ADELI
849,-

 alb 

 comodă ADELI, material: DTD laminat, culoare: alb sau stejar sonoma. 
Dimensiuni (LxAxH): 60x30x69,2 cm.    

ADELI TIP 1
199,-

 alb 

 comodă ADELI, material: DTD laminat, culoare: alb sau stejar sonoma. Dimensiuni (LxAxH): 60x30x69,2 cm.    

ADELI TIP 2
265,-

 alb 

 dulap modern suspendat cu 3 uși cu sertare, rafturi și oglindă, material: DTD laminat, culoare: stejar sonoma sau 
alb, dimensiuni: (LxAxH) 150x59x200 cm.    

BARGO
1.349,-

 stejar sonoma 

 stejar sonoma 

Preț 
redus

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

 stejar sonoma 

 stejar sonoma  alb 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE
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 dulapuri în 3 versiuni de culoare, material: DTD laminat, versiuni de culoare: alb, fag sau stejar sonoma. Dimensiunile sunt date în (LxAxH).    

NENA DULAP TIP 1
1.099,-
 96 x 49,4 x 175  cm

 fag 

 dulap combinat, material: DTD laminat. Dimensiuni (LxAxH): 135,1x54,6x194 cm, culoare: stejar sonoma sau fag.    

GERI
1.459,-
 135,1 x 54,6 x 194  cm

 fag 

 dulap cu 2 uși cu uși glisante, cu amenajări interioare: raft și tijă de 
suspendare, material: DTD laminat, culoare: alb. Dimensiuni (LxAxH): 
200x62,7x218 cm.    

RAMIAK
2.697,-
 200 x 62,7 x 218  cm

 alb 

NENA DULAP TIP 2
1.317,-
 143,4 x 49,4 x 175  cm

 fag 

 alb  alb 

 stejar sonoma 
 stejar sonoma 

 stejar sonoma 

MERINA 150.
1.677,-
 150 x 60 x 215  cm

MERINA 150
1.677,-
 150 x 60 x 215  cm

MERINA 203
1.977,-
 203 x 60 x 215  cm

MERINA 203
1.977,-
 203 x 60 x 215  cm

MERINA 250
2.748,-
 250 x 60 x 215  cm

MERINA 250
2.748,-
 250 x 60 x 215  cm

 dulapuri spațioase, moderne, cu construcție de calitate, cu uși glisante, datorită cărora vă maximizați spațiul de depozitare, material: DTD laminat, design culoare: alb / 
negru sau stejar sonoma / gri. La 250 cm. Modelul include sertare.    MERINA

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE
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dulap cu 3 uși, cu tijă suspendată, sertare și rafturi, din stejar sonoma, stejar sonoma / alb sau 
alb cu HG extra lucios. Dimensiuni (LxAxH): 115,8x49,5x200,4 cm. 

dulap cu 4 uși cu tijă suspendată, sertare și rafturi, din stejar sonoma sau alb cu HG foarte 
lucios. Dimensiuni (LxAxH): 154x49,5x200,4 cm. 

GWEN 70427/70409 GWEN 70429/70410

Dulap cu 2 uși cu tijă suspendată și raft, din stejar sonoma, alb sau stejar sonoma și alb cu HG extra lucios. 
Dimensiuni (LxAxH): 77,6x49,5x200,4 cm. 

GWEN 70425

949,- 
stejar sonoma

1.347,- 
stejar sonoma

1.099,- 
stejar sonoma / alb lucios

1.566,- 
alb lucios

1.099,- 
alb lucios

comodă cu 5 sertare. Design: alb sau stejar sonoma. Dimensiuni (LxAxH): 
74,1x36x114,4 cm. 

GARBO 5
485,- 

comodă cu 3 sertare. Design: alb sau stejar sonoma. Dimensiuni 
(LxAxH): 74,1x36x69,9 cm. 

GARBO 3
329,- 

noptieră 026, material: DTD laminat, 
culoare: stejar sonoma / alb (LxAxH): 
43x35x39 cm. 

MARKER 026
179,- 

noptieră, design stejar sonoma. Dimensiuni 
(LxAxH): 37,6x36x42,7 cm. 

NOPTIERĂ GARBO
145,- 

noptieră, DTD înfoliat, alb. Dimensiuni 
(LxAxH): 40x40x43 cm. 

PEPE
279,- 

alb stejar sonoma

alb stejar sonoma

stejar sonoma
799,- 

alb lucios
925,- 

alb
799,- 

alb stejar sonoma gri închis-grafit

dulapuri moderne cu 2 uși cu uși glisante, material: DTD laminat. Culori: alb, stejar 
sonoma, gri închis-grafit. Dimensiuni (LxAxH): 205x63x215 cm. 

BIRGAMO
2.175,- 
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 organizator practic de garderobă, material: țesătură + metal, culoare design: negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 133x45x175 cm.    

TARON
189,-

 fotografie ilustrativă 

 în
că

rc
ar

e 
la

 r
af

t 
5 

kg
 

 organizator de garderobă practic, material: țesătură + metal, design 
culoare: gri cu cusături albe. Dimensiuni (LxAxH): 75x45x160 cm.    

DUMBO
79,-

 cuier, material: metal-negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 81x44x147 cm. Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor.    

BRION NEW
98,- 109,-

 cuier modern, material: metal-negru 
+ MDF model marmură. Dimensiuni 
(LxAxH): 80x38x180 cm. Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor.    

DEBRO
159,- 179,-

 suport pentru haine, 1x raft de depozitare 
potrivit pentru încălțăminte. Construcție 
solidă, fără roți în mișcare, material: metal 
+ lemn (tijă), culoare: negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 80x40x149 cm.    

RAPSO
69,-

 suport pentru haine, un raft de depozitare. 
Dimensiuni (LxAxH): 54x46,5x140 cm, 
design culoare: negru, material: metal + 
lemn (tijă). Model disponibil doar până la 
epuizarea stocurilor.    

VALRAN
129,- 148,-

 cuier practic pentru haine cu rafturi, 
material: metal + MDF, design culoare: 
negru + lemn. Dimensiuni (LxAxH): 
101x40x150cm.    

ROBYN
409,-

 cuier pe 2 rânduri cu raft, material: metal-
alb + țesătură-alb. Dimensiuni (LxAxH): 
81x52,3x146 / 168 cm. Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor.    

JULAN
119,- 136,-

 cuier modern cu raft, material: metal-
negru + MDF model marmură. Dimensiuni 
(LxAxH): 64x40x150 cm. Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor.    

SIELA
139,- 156,-

 organizator de garderobă de colț, material: metal + piese de legătură 
din plastic + țesătură, design culoare: negru, (LxAxH): 102x84x170 cm.    

RUMIA
199,-

 cuier, material: metal, culoare: negru, alb + metal cu suprafață de fag. 
Dimensiuni (LxAxH): 61x45x163cm.    

KILBY
156,-

 organizator practic de garderobă, material: țesătură + metal, culoare design: maro. 
Dimensiuni (LxAxH): 150x45x175cm.    

METIN
187,-

 fotografie ilustrativă 
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 organizator practic de garderobă, material: plastic + metal, design 
culoare: negru. Dimensiuni (LxAxH): 147x47x165 cm.    

RODAN TIP 2
419,-

 ca
pa
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a 
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NEW

NEW

 organizator de garderobă pentru haine cu 
două rafturi inferioare și un raft superior, 
culoare: negru, material: metal. Dimensiuni 
(LxAxH): 78x36x161 cm. Capacitate totală 
de încărcare 45 kg.    

DALINA
169,-

10%

11% 12%

12% 10%
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 organizator practic de garderobă, material: 
bambus lăcuit, design culoare: natural. 
Dimensiuni (LxAxH): 110x40x140 cm.    

VINET
429,-

 raft de garderobă multifuncțional, material: metal + 
rafturi din țesătură, culoare design: negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 50x44x161cm.    

ALBUS
46,-

 cuier dublu, 1 raft inferior, culoare: argintiu, material: 
oțel inoxidabil, (LxAxH): 74-172x41x80-157 cm. 
Capacitate de încărcare 35 kg.    

JOVANA
88,-

 suport pentru haine cu construcție metalică, în 
culoarea albă, două rafturi de depozitare + spațiu 
de suspendare. Construcție solidă, fără roți, (LxAxH): 
60x35x160 cm.    

RETOR
89,-

 cuier pentru haine cu două rafturi inferioare și un 
raft superior, pe roți cu 2 frâne, design culoare: negru, 
material: metal, (LxAxH): 90x45x185 cm.    

VERDONE
169,-

 cuier pentru haine, culoare: alb, material: metal, 
(LxAxH): 74x67x148 cm. Capacitate de încărcare 20 
kg. Model disponibil doar până la epuizarea stocurilor.    

ARNE
67,- 79,-

 cuier dublu, culoare: alb, material: metal, (LxAxH): 78-
140x65x85-152 cm. Capacitate de încărcare 25 kg.    

GEMO
99,-

 Raft multifuncțional pentru dulap, 
material: metal + piese de legătură din 
plastic + țesătură, design culoare: negru, 
(LxAxH): 114x48x178 cm.    

ASKOT
139,-

 Raft multifuncțional pentru dulap, 
material: metal + piese de legătură din 
plastic + țesătură, design culoare: negru, 
(LxAxH): 84x44x158 cm.    

EFREN
99,-

 cuier pentru haine, 2 rafturi inferioare, 
culoare: alb, material: metal, (LxAxH): 
81x36x163 cm. Capacitate de încărcare 
20 kg.    

BELINDA
99,-

 organizator practic de încălțăminte, 
material: metal + piese de legătură din 
plastic + țesătură, design culoare: negru + 
bej, (LxAxH): 115x30x108 cm.    

IVAR
158,-

 cuier pentru haine, 2 rafturi inferioare, 
pe roți cu 2 frâne, design culoare: alb, 
material: metal, (LxAxH): 80x51x160 cm. 
Capacitate de încărcare 30 kg.    

RAINER
129,-

 organizator practic de încălțăminte, 
material: metal + piese de legătură din 
plastic + țesătură, design culoare: negru + 
gri închis, (LxAxH): 84x37x63 cm.    

RUFO
79,-

 cuier pe roți, 2 frâne, raftul de jos, culoare: 
alb, material: metal. Dimensiuni (LxAxH): 
80x51x160 cm. Capacitate totală de 
încărcare 22 kg.    

ILIANA
119,-

 raft de garderobă multifuncțional reglabil, 
material: metal-negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 146-210x35x180 cm. Model 
disponibil doar până la epuizarea stocurilor.    

GELBAN
398,- 436,-

 organizator practic de încălțăminte, material: metal + 
piese de legătură din plastic + țesătură, design culoare: 
alb + bej, (LxAxH): 84x30x60 cm. Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor.    

DERIK
146,- 164,-

10%

 Raft multifuncțional pentru dulap, material: metal + 
piese de legătură din plastic + țesătură, design culoare: 
metal argintiu + țesătură neagră, (LxAxH): 60x44x170 
cm. Model disponibil doar până la epuizarea stocurilor.    

CODY
117,- 132,-

11%

8%

NEW

 organizator practic de garderobă pe roți, 
material: bambus lăcuit, design culoare: 
bambus natural. Dimensiuni (LxAxH): 
112,5x35x165 cm.    

MELAR
356,-

NEW
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 comodă NEPOLA, material: DTD laminat, culoare: stejar 
wotan / alb sau grafit / alb. Dimensiunile comodă TIP 1 
(LxAxH): 99,6x38x92 cm.    

NEPOLA TIP1
629,-

 comodă NEPOLA, material: DTD laminat, culoare: stejar 
wotan / alb sau grafit / alb. Dimensiunile comodă TIP 2 
(LxAxH): 135x38x92 cm.    

NEPOLA TIP2
824,-

 stejar wotan / alb 

 fag 

 alb  alb 

 stejar sonoma 

 alb 

 stejar sonoma  fag  fag 

 grafit / alb  stejar wotan / alb  grafit / alb 

NEW NEW

PRODUS
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DE CALITATE

PRODUS
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 HANY NEW 05 
 90 x 49 x 117,3  cm

828,-

 HANY NEW 014 
 60 x 49 x 95,4  cm

649,-

 HANY NEW 04 
 90 x 49 x 95,4  cm

689,-

 HANY NEW 09 
 45,2 x 49 x 95,4  cm

599,-

 HANY NEW 010 
 133,6 x 49 x 95,4  cm

1.059,-

 HANY NEW 03 
 90 x 49 x 73,5  cm

599,-

 HANY NEW 07 
 90 x 49 x 95,4  cm

557,-

 HANY NEW 02  
 41 x 40,4 x 41,6  cm

289,-

 HANY NEW 08 
 90 x 49 x 73,5  cm

449,-

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 design stejar sonoma, fag sau alb, material DTD laminat, versiune îmbunătățită a muchiei ABS. Dimensiunile 
sunt date în ordine (LxAxH) în cm.    

HANY NEW
alb fag

stejar 
sonoma

 design, fag sau alb, material DTD laminat. Dimensiunile sunt date în 
ordine (LxAxH).    

COMODĂ NENA TIP 1
279,-
 61 x 29,8 x 69,1  cm

 sistem comodă METRIS, material: DTD laminat. Versiune culoare: stejar sonoma / alb sau gri închis-grafit / alb. Dimensiuni 
(LxAxH): 60x35x82 cm (TIP 1), 120x35x82 cm (TIP 2), 80x35x82 cm (TIP 3), 60x35x82 cm (TIP 4).    

METRIS TIP 4
499,-
 60 x 35 x 82  cm

METRIS TIP 3
469,-
 80 x 35 x 82  cm

METRIS TIP 2
599,-
 120 x 35 x 82  cm

METRIS TIP 1
319,-
 60 x 35 x 82  cm

 design, stejar sonoma, fag sau alb, material DTD laminat. Dimensiunile 
sunt date în ordine (LxAxH).    

COMODA NENA TIP 2
318,-
 61,1 x 29,8 x 69,1  cm

 design stejar sonoma, fag sau alb, material DTD laminat. Dimensiunile 
sunt date în ordine (LxAxH).    

COMODĂ NENA TIP 3
429,-
 91 x 29,8 x 69,1  cm

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
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DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE
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49
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 sistem comodă MIRANDA, material: DTD laminat, design culoare: alb, stejar sonoma, stejar wotan sau wenge. Dimensiunile sunt enumerate în ordine (LxAxH): (TIP 1) 105x35x79 
cm, (TIP 2) 70x35x79 cm.    

 70 x 35 x 79  cm

MIRANDA TIP 2
459,-

 comodă cu 3 sertare, culoare negru, (LxAxH) 
72,4x30,1x68,3 cm    

 72,4 x 30,1 x 68,3  cm

MAY
339,-

 design culoare: fag, stejar sonoma sau prun, material: DTD laminat. Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm.    
 71 x 35 x 75  cm

TAMPA 2-2T2S
439,-

 sistemul de sertare AGNESA, material: DTD laminat, culoare: stejar sonoma / alb, mânere din plastic. 
Dimensiunile sunt enumerate în ordine (LxAxH).    

 74 x 35 x 85  cm

AGNESA TIP 1
349,-

 106 x 35 x 75  cm

TAMPA 1-3T2S
549,-

 45 x 35 x 85  cm

AGNESA TIP 3
418,-

 74 x 35 x 85  cm

AGNESA TIP 4
595,-

 110 x 35 x 85  cm

AGNESA TIP 6
649,-

 105 x 35 x 79  cm

MIRANDA TIP 1
669,-

 alb 

 stejar artizan  stejar sonoma  stejar artizan  stejar sonoma 

 alb 

 stejar artizan 

 wenge 

 stejar wotan 

 alb 

 fag 

 stejar sonoma 

 prun  prun  fag 

 stejar sonoma 

 stejar sonoma 

 alb  alb 

 stejar artizan  stejar sonoma 

RESITA TIP 1
289,-
 70,6 x 35 x 79,5  cm

RESITA TIP 2
369,-
 70,6 x 35 x 79,5  cm

RESITA TIP 3
559,-
 105 x 35 x 79,5  cm

RESITA TIP 4
219,-
 70,6 x 35 x 79,5  cm

 sistem comodă RESITA, material: DTD laminat, culoare: alb, 
stejar sonoma sau stejar artizanal. Dimensiunile sunt date în 
ordine (LxAxH) în cm.    

RESITA

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

 stejar wotan 

 alb 

 stejar sonoma 

 wenge 

Preț 
redus
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 sistem comodă POPPY, material: DTD laminat, culoare: alb + ciment. Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm.    

 120 x 35 x 82  cm

POPPY 2
539,-

 160 x 35 x 82  cm

POPPY 3
859,-

 80 x 35 x 82  cm

POPPY 4
459,-

 120 x 35 x 82  cm

POPPY 5
699,-

 alb 

 comodă Logan, culoare: stejar sonoma sau alb, material: DTD laminat. Dimensiunile 
sunt date în cm. Produs slovac de calitate.    

LOGAN NEW

 137,6 x 40 x 93,1  cm

COMODĂ GP 03
814,-

 alb 

 comodă Logan, culoare: stejar sonoma sau alb, material: DTD laminat. Dimensiunile 
sunt date în cm. Produs slovac de calitate.    

LOGAN NEW

 92 x 40 x 93,1  cm

COMODĂ GP 02
489,-

 stejar sonoma 

 92 x 40 x 93,1  cm

COMODĂ GP 02
489,-

 stejar sonoma 

 137,6 x 40 x 93,1  cm

COMODĂ GP 03
814,-

 material: DTD laminat, culoare: stejar sonoma sau alb, potrivit pentru combinarea cu sectorul NOKO SINGA de la p. 119 

 comodă, material: DTD laminat, culoare: stejar canyon / alb luciu ridicat sau stejar sonoma / alb luciu ridicat. Dimensiuni (LxAxH): TIP 1: 50,2x34,7x83,7 cm, TIP 2: 
147x34,7x83,7 cm, TIP 3: 98,6x34,7x83,7 cm. Produs slovac de calitate.    

 50,2 x 34,7 x 83,7  cm

TIP 1
339,-

 90 x 29 x 82  cm

COMODA 34
499,-

 60 x 29 x 82  cm

COMODA 33
339,-

 50 x 29 x 82  cm

COMODA 14
399,-

 110 x 29 x 82  cm

COMODA 35
669,-

 stejar canyon / alb luciu înalt 

 147 x 34,7 x 83,7  cm

TIP 2
828,-

 98,6 x 34,7 x 83,7  cm

TIP 3
546,-

 152 x 37 x 89  cm

CANCAN NEW 3T-4SK
1.049,-

NOKO-SINGA COMODE

RACHEL COMODE

 comodă, DTD laminat, culoare: stejar sonoma / alb, 
(LxAxH): 195x37x96,5 cm.    

JUNO - JACHIM
1.149,-

 alb 

 comodă practică pentru dormitor cu ușă pliantă, 
material: DTD laminat, culoare: fag, alb sau stejar 
sonoma, (LxAxH): 84,8x39,4x93,3 cm.    

PERINAK
429,-

 fag 

 stejar sonoma 

 82 x 37 x 89  cm

CANCAN NEW 2T-2SK
669,-

 cadrele largi conferă comodei un aspect mai masiv, material: DTD laminat, design culoare: stejar sonoma / alb 
dimensiunile sunt enumerate în ordine (LxAxH).    

1 2
3 1 2 3

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

 alb  alb  stejar sonoma  stejar sonoma  stejar sonoma  alb  stejar sonoma  alb 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

 stejar sonoma / alb luciu înalt 

LUCIOS
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 cuier mobil cu roți, material: bambus lăcuit. Două dintre cele patru roți au frână. Versiune culoare: bambus natural.    

 60 x 35 x 174  cm

VIKIR TIP 1
175,-

 80 x 35 x 174  cm

VIKIR TIP 2
189,-

 100 x 35 x 174  cm

VIKIR TIP 3
199,-

HILAR
75,-
 80 x 43 x 85-150  cm

OLIVER
114,-
 80 x 43 x 85-150  cm

ALEXO
149,-
 145 x 43 x 90-160  cm

LUCO
149,-
 80 x 43 x 90-160  cm

SEBO
169,-
 80 x 43 x 90-160  cm

DOLFO
77,-
 75,5 x 43 x 92-159  cm

 cuiere mobile cu roți și tijă / tije reglabile, pentru modelele LUCO și SEBO există și un raft de depozitare, design: metal inox + plastic negru..    

 cuier pe roți cu 2 frâne, trei rafturi 
inferioare, material: metal, culoare design: 
negru. Dimensiuni (LxAxH): 78,5x42x165 
cm.    

TIRUS
96,-

 cuier cu roți, două frâne, raft de jos, 
material: metal + plastic, culoare design: 
negru + argintiu. Dimensiuni (LxAxH): 
80x42x165 cm.    

SVAN
66,-

 cuier pe roți, cu 2 frâne, material: oțel 
inoxidabil + plastic, culoare design: 
argintiu. Dimensiuni (LxAxH): 80x42x90-
160 cm. Model disponibil doar până la 
epuizarea stocurilor.    

TEMIS
59,- 64,-

 cuier de haine pe roți cu 2 frâne, material: 
metal + plastic, culoare: negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 78,5x41,5x165 cm.    

VANDER
57,-

 uscător de haine, material: oțel + plastic 
alb. Dimensiuni (LxAxH): 88x14 / 66x147 
cm.    

DENAL
265,-

 raft multifuncțional cu coșuri detașabile, material: metal 
+ roți din plastic, design culoare: alb. Dimensiuni (LxAxH): 
36x33x123cm.    

ARODO
229,-

 cuier pentru haine pe roți cu 2 frâne, cu 
cutie de depozitare pentru haine, material: 
oțel inoxidabil + metal + țesătură, culoare: 
negru + argintiu. Dimensiuni (LxAxH): 
80x42x96-165 cm. Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor.   Model 
disponibil doar până la epuizarea stocurilor. 

SANDOR
99,- 116,-

 uscător de haine din două piese, material: 
metal + plastic, design culoare: alb + 
plastic gri. Dimensiuni (LxAxH): 60x37x105 
cm.    

NODAR
58,-

 uscător de haine, material: metal + plastic, design culoare: alb + 
plastic gri. Dimensiuni (LxAxH): 93-160x56x90 cm.    

ANDRO
199,-

 uscător cu raft de jos, metal + plastic, culoare: alb + plastic 
albastru. Dimensiuni (LxAxH): 156x60x100 cm.   Model 
disponibil doar până la epuizarea stocurilor. 

VADAR
99,- 113,-

12%

 uscător de haine, material: metal + plastic, design culoare: alb + plastic gri. 
Dimensiuni (LxAxH): 152x60x95 cm.    

ELFY
159,-

NEW NEW NEW

 coșul din țesătură pentru rufe are o construcție solidă din metal și datorită urechilor 
din țesătură este ușor de transportat, culoarea este gri-bej, material: țesătură + metal, 
sarcină maximă: 15 kg.    

 35 x 38 x 57  cm

LAUNDRY NEW TIP 1
86,-

 raft multifuncțional cu coșuri detașabile, material: metal + roți din 
plastic, design culoare: alb, albastru. Dimensiuni (LxAxH): 40x29x96cm.    

 alb 

HERMES
269,-

 albastru 

 63 x 38 x 57  cm

LAUNDRY NEW TIP 3
116,-
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 coș practic pentru rufe, inclusiv inserție textilă lavabilă, cu spațiu de depozitare ventilat, 
material: bambus lăcuit + țesătură, design culoare: natural + gri. Dimensiuni (LxAxH): 
40x35x60 cm. Dimensiuni interioare: 35x30x40 cm. Coșul este detașabil și recomandăm 
spălarea la 30 ° C.   Revine în stoc 11.10.2021. 

POKO
189,-

 coș practic pentru rufe, material: bambus + țesătură, culoare: bambus lăcuit + gri. 
Dimensiuni (LxAxH): 40x30x95cm. În stoc începând cu 30.03.2021.    

KERI NEW
339,-

 raft multifuncțional cu 3 rafturi cu ușă, 
material: bambus lăcuit, design culoare: 
natural. Dimensiuni (LxAxH): 36x33x80 cm.    

SELENE TIP 1
226,-

 raft multifuncțional cu 4 rafturi cu ușă, 
material: bambus lăcuit, design culoare: 
natural. Dimensiuni (LxAxH): 36x33x110 
cm.    

SELENE TIP 2
266,-

 coș pentru rufe, construcție metalică, 
material: metal + poliester, design culoare: 
gri. Dimensiuni (LxAxH): 48x48x61 cm.    

FOREL
35,-

 raft multifuncțional cu 5 rafturi cu ușă, 
material: bambus lăcuit, design culoare: 
natural. Dimensiuni (LxAxH): 36x33x140 
cm.    

SELENE TIP 3
299,-

 raft multifuncțional cu 7 rafturi cu ușă, 
material: bambus lăcuit, design culoare: 
natural. Dimensiuni (LxAxH): 36x33x180 
cm.    

SELENE TIP 4
399,-

 coș de rufe mobil, roți cu 2 frâne, material: 
metal + țesătură, design culoare: țesătură 
neagră + albă. Dimensiuni (LxAxH): 
40x40x56,5 cm. Model epuizat.   Model 
epuizat. 

KRAMEL
88,- 99,-

 stejar sonoma / alb luciu înalt 

 masă cu raft, material: MDF + bambus 
lăcuit. Versiune culoare: alb + natural. 
Dimensiuni (LxAxH): 82x49x80 cm.    

SELENE TIP 5
179,-

 două coșuri de rufe cu compartimente separate pentru 2 tipuri de 
rufe, material: bambus + poliester. Versiune culoare: alb + țesătură 
și natural + țesătură. Dimensiuni (LxAxH): 50x46x60cm. Coșul 
este detașabil, se recomandă spălarea la 30 ° C.    

MENORK
335,-

 bambus 

 coș practic pentru rufe, culoarea țesăturii: bej, material: bambus 
natural lăcuit sau alb + țesătură, 40x40x58 cm. Coșul este 
detașabil, se recomandă spălarea la 30 ° C.    

BASKET
249,-

 bambus 

279,-

 alb 

 coș de rufe pliant cu două compartimente, 
material: bambus + țesătură, culoare: 
natural + bej. Dimensiuni (LxAxH): 
77,5x40,5x61cm. Pungile sunt detașabile, 
se spală la 30 ° C. Dimensiuni interioare: 
(LxAxH): 36x40x56 cm. Model epuizat.    

NORDIS
169,- 183,-

7%

339,-

 alb 

 masă cu chiuvetă ceramică, material: 
bambus lăcuit. Design culoare: alb + natural. 
Dimensiuni (LxAxH): 82x49x80 cm (masă), 
81x47x25 cm (lavoar).    

SELENE TIP 6
449,-

 suport modern de prosoape, design culoare: 
natural + alb, (LxAxH): 40x27,5x104 cm. 
Material: bambus lăcuit + MDF. Model 
disponibil doar până la epuizarea stocurilor.    

TENS
179,- 199,-

 covoraș anti-alunecare pentru baie, 
material: bambus lăcuit, design culoare: 
natural. Dimensiuni (LxAxH): 59x38x3 cm,    

KLERA
109,-

 bancă cu trei sertare din material, material: 
MDF + solid + material, design culoare: alb 
+ gri. Dimensiuni (LxAxH): 103x30x49 cm.    

EMONE TIP 3
435,-

 comodă cu 6 sertare din material, material: 
MDF + solid + material, design culoare: alb 
+ gri. Dimensiuni (LxAxH): 70x30x80 cm.    

EMONE TIP 2
349,-

 comodă cu trei sertare din material, 
material: MDF + solid + material, culoare: 
alb + gri. Dimensiuni (LxAxH): 37x30x80 
cm.    

EMONE TIP 1
189,-

NEW NEW NEW
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 oglindă cu cadru din bambus, design culoare: natural 
sau alb, material: bambus lăcuit. Dimensiuni (LxAxH): 
45x1,5x45 cm,    

LEMI 1
119,-

 oglindă cu cadru din bambus, culoare: natural sau 
alb, material: bambus lăcuit. Dimensiuni (LxAxH): 
43x1,5x76 cm, în alb numai până la epuizarea stocului.    

LEMI 3
 oglindă cu cadru din bambus, design culoare: natural 
sau alb, material: bambus lăcuit. Dimensiuni (LxAxH): 
33x1,5x40,5 cm. În versiunea albă doar până la 
epuizarea stocurilor.    

LEMI 2

 raft multifuncțional pe roți, material: MDF
+ bambus lăcuit. Culoarea construcției: 
natural sau alb. Dimensiuni (LxAxH): 
30x18x75 cm. În design alb, numai până la 
epuizarea stocurilor.    

ARTO
176,-

 cuier multifuncțional, material: metal, culoare design: alb + metal cu finisaj de fag sau 
negru + metal cu finisaj de fag. Dimensiuni (LxAxH): 40x26,5x160cm.    

BUNY
99,-

 raft multifuncțional, material: MDF + 
bambus lăcuit. Design culoare: alb + 
natural, (LxAxH): 30x18,5x81 cm.    

VEGO
169,-

 raft de depozitare practic, material: MDF + 
lemn masiv. Design culoare: alb + natural, 
(LxAxH): 30x18x80,5 cm.    

ARVEN
116,-

 raft practic de depozitare. Versiune 
culoare: alb + natural. Dimensiuni (LxAxH): 
23x23x77 cm. Material: MDF + bambus 
lăcuit.    

FONG
199,-

 raft multifuncțional, design culoare: 
natural + gri sau alb + natural + gri. 
Material: bambus lăcuit + țesătură sau 
MDF + bambus lăcuit + țesătură, (LxAxH): 
43,5x33x139 cm. Model disponibil doar 
până la epuizarea stocurilor.    

VOLVER

 suport pentru prosoape, 
material: metal, culoare: 
negru. Dimensiuni (LxAxH): 
40x37,5x89 cm.    

ZONKER
59,-

 suport de depozitare practic, 
design culoare: natural + 
alb, (LxAxH): 30x29x73 cm, 
material: bambus lăcuit +
MDF.    

NIMES
239,-

 raft multifuncțional cu 3 
rafturi, (LxAxH): 34x33x78 cm. 
Versiune culoare: natural + 
alb. Material: bambus lăcuit 
+ MDF. 

ERAVA TIP1
167,-

 raft multifuncțional cu 4 
rafturi, (LxAxH): 34x33x110 
cm. Versiune culoare: natural 
+ alb. Material: bambus lăcuit 
+ MDF.    

ERAVA TIP2
199,-

 comodă practică cu 4 sertare, material: 
MDF + lemn masiv, design culoare: alb + 
natural, (LxAxH): 32x30x109 cm.    

TALAS
426,-

 raft practic pentru baie deasupra mașinii 
de spălat sau a toaletei, material: metal, 
culoare design: alb. Dimensiuni (LxAxH): 
69x30x166cm.   În stoc începând cu 
20.09.2021. 

VIMERA
149,-

 Raft metalic cu 5 etaje, material: metal, 
culoare design: alb. Dimensiuni (LxAxH): 
32x28x143 cm.   În stoc începând cu 
10.09.2021. 

LAURO
179,-

 raft mobil 3 sertare 2 rafturi, plastic alb + 
crom, (LxAxH): 31,3x36,5x85,5 cm.    

CORFU
286,-

NEW NEW

169,- 185,-

 cutie pentru pantofi cu 2 sau 3 rafturi, 
material: bambus lăcuit, design culoare: 
natural. Dimensiuni în ordine (LxAxH).    

 60 x 27,5 x 35  cm

SOVETO TIP 1
179,-

 60 x 27,5 x 55  cm

SOVETO TIP2
237,-

 72 x 26 x 58  cm

ADITA TIP 2
189,-

 cutie pentru pantofi cu 2 sau 3 rafturi, material: MDF, culoare: alb, tip 1 disponibil numai 
până la epuizarea stocurilor. Dimensiuni în ordine (LxAxH).    

 72 x 26 x 30  cm

ADITA TIP 1
129,- 145,-

 raft cu tijă suspendată. Potrivit pentru baie 
sau hol, material: bambus lăcuit. Culoare: 
natural, (LxAxH): 60x20x25 cm. Model 
disponibil doar până la epuizarea stocurilor.    

LELA TIP 1
138,- 155,-

 suport modern pentru prosoape. Material: 
lemn masiv + construcție bambus lăcuit 
sau MDF, design culoare: alb + natural sau 
alb + negru, (LxAxH): 54x24x82 cm.    

KOMO NEW
169,-

 raft multifuncțional, material: MDF + 
bambus lăcuit. Culoare alb + natural, 
REGO 1 (LxAxH): 44x36x78 cm, REGO 2
(LxAxH): 44x36x110 cm, REGO 1 disponibil 
numai până la epuizarea stocurilor.    

REGO 1
256,- 285,-

REGO 2
357,-

BUBY
99,-

99,-
 natural 

 natural 89,- 99,-
 alb 

 alb 136,-
 natural 

119,- 135,-
 alb 

NEW

ARTO 2  natural 
169,- 189,-

 alb 
189,-10%

10%11%

8%

10% 11%

10%

VOLVER
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1

1

1

1

1

1

3
3

3

2
2

2

dulapul de jos 41x32x83 cm 579,-1 

dulap sub chiuvetă 84x32x67 cm 769,-2 

dulap cu oglindă 84x24x70 cm 1.107,-3 

cabinet înalt 41x32x191 cm 1.019,-4

cutie suspendată 41x24x70 cm 449,-5 

WH 11, BL 11 dulap înalt 30x31x110 cm 499,-1 

WH 13, BL 13 dulap lavoar 60x45x47 cm 389,-2 

WH 14, BL 14 dulap cu oglindă 60x17x65 cm 439,-3 

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

prețurile listate pentru design wenge

set de baie modular, material: MDF / DTD laminat, ușă cu sistem tactil PUSH UP, design 
culoare: wenge, alb / alb extra lucios sau alb / negru extra luciu. Posibilitatea de a 
cumpăra lavoar dolomit UM ECCE 610 (LxAxH): 61x45x14 cm la prețul: 799,-. Posibilitatea 
de a comanda iluminare cu LED pentru dulapul înalt WE11, WH11 și BL11 la prețul de 127,-. 

MASON
WE 11 dulap înalt 30x31x110 cm 429,-1 

WE 13 dulap lavoar 60x45x47 cm 329,-2 

WE 14 dulap cu oglindă 60x17x65 cm 439,-3 

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

prețurile listate pentru design wenge

alb extra lucios HG

set de baie modular, material: DTD laminat, culoare: gri închis / 
stejar sau alb / stejar artizanal. 

TOSKANA

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm
gri închis

set de baie modular, material: DTD laminat, culoare alb. GALENA

alb / negru extra lucios HG

wenge

Lavoar dolomit UM ECCE 610

alb

1

1

1

2

2

3 54

2

34
5

Dulap lavoar SI02 50x30x40 cm 189,-1 SI10 cutie suspendată 1D 40x30x61 cm 196,-6

SI06 dulap inferior 2D 50x30x84 cm 269,-2 Dulap LI02 sub chiuvetă 68,7x35x61,2 cm 377,-2 SI12 dulap inferior 1D 40x30x84 cm 229,-7 

SI07 dulap inferior 1D 30x30x84 cm 219,-3 Dulap inferior LI03 38x35x75,1 cm 469,-3 SI13 dulap înalt 2D2Z 30x30x179,6 cm 486,-8 
SI08 cutie suspendată 2D 50x30x61 cm 249,-4 LI04 cutie suspendată 38x25x72 cm 326,-4SI14 dulap înalt 2D 30x30x179,6 cm 409,-9

SI09 cutie suspendată 1D 30x30x61 cm 189,-5 LI05 dulap înalt 38x35x191 cm 767,-5 

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

LI01 dulap suspendat cu oglindă 68,7x26x72 cm 538,-1 

Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm

set de baie modular, DTD laminat, culoare 
design stejar sonoma / alb semilucios. LESSY

3

45

3

584

9

2

6

7

1

EXTRA 
LUCIOS HG

PRODUS
CEH

DE CALITATE  

PRODUS
CEH

DE CALITATE  
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 40 x 40 x 50  cm

PLEJO TIP 2
59,-

 coș elegant pentru haine sau jucării, design de culoare: țesătură neagră + țesătură albă 
sau tipărită + model negru, (LxAxH).    

 40 x 40 x 50  cm

PLEJO TIP 1
59,-

 coș de rufe pliabil pentru țesături, construcție metalică, material: 
metal + piese de legătură din plastic + țesătură, design culoare: 
metal argintiu + țesătură în 3 nuanțe de maro. Dimensiuni 
(LxAxH). Model disponibil doar până la epuizarea stocurilor.    

 58 x 34 x 53,8  cm

MELVIN
67,- 74,-

 coș din țesătură pentru rufe, ușor de transportat datorită a două 
mânere, material: metal + țesătură, culoare design: metal - 
argintiu, țesătură: gri. Dimensiuni (LxAxH).    

 60 x 32 x 49  cm

DEKLIN
57,-

TIP 6
 539,-  

TIP 2 
 499,-  

TIP 1 
 289,-  

TIP 1 
 289,-  

TIP 3 
 398,-  

TIP 4 
 344,-  

TIP 5 
 498,-  

TIP 7 
 369,-   mobilier practic pentru baie, material: DTD laminat, culoare: alb sau stejar sonoma.    

NATALI
 alb 

TIP 2  64 x 31,8 x 190  cm  499,- 2

TIP 1  64 x 31,8 x 190  cm  289,- 1

TIP 6  64 x 31,8 x 190  cm  539,- 6

TIP 3  60 x 30 x 190  cm  398,- 3
TIP 7  20 x 45 x 61  cm  369,- 7

TIP 4  64 x 32,3 x 85  cm  344,- 4
TIP 9  64 x 62 x 190  cm  567,- 9

TIP 5  64 x 32,3 x 85  cm  498,- 5

 alb 

 stejar sonoma 

 stejar sonoma 

 set de baie modular, material: MDF laminat, culoare design: alb. Dulapul TIP 3 este livrat 
fără chiuvetă.    

ATENE

TIP 1 dulap înalt  30 x 24 x 172  cm  349,- 1

TIP 5 dulap peste toaletă sau mașină 
de spălat

 65 x 22,5 x 155  cm  449,- 5

TIP 4 raft colțar suspendat  30 x 30 x 48  cm  137,- 4

TIP 2 dulap suspendat cu oglindă  40 x 16 x 60  cm  189,- 2 TIP 6 raft îngust  17 x 17 x 80,5  cm  107,- 6

TIP 3 dulap lavoar  50 x 25 x 60  cm  259,- 3 ATENE TIP 7  30 x 30 x 81,5  cm  299,- 7

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

TYP 1
349,-

TYP 4
137,-

TYP 2
189,-

TYP 5
449,-

TYP 3
259,-

TYP 6
107,-

TYP 7
299,-

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

 - dimensiunile mașinii de spălat (LxH): 
60x85cm. Numai în alb.    

 - dimensiunile mașinii de spălat (LxH): 60x85cm.    

62cm

TIP 9 
 567,-  

Preț 
redus
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 cutii de pantofi, material: DTD înfoliat + suprafețe frontale MDF frezat cu HG foarte lucios, design culoare: alb. Dimensiunile sunt 
enumerate în ordine (LxAxH): NORLAN 1 (2D): 90x40x122 cm, NORLAN 2 (1Z + 2D): 90x40x122 cm, NORLAN 3 (1Z + 3D): 135x40x122 cm.    

NORLAN

 dulap modular de hol. Corp alb, părți superioare și inferioare 
stejar San Remo. Dimensiuni (LxAxH): 248x39x201 cm.    

PROVENSAL

 set modular de hol modern, material: DTD laminat, culoare: stejar wotan / alb. 
Elementele individuale vă permit să vă reglați propria dimensiune a vestibulului. 
Toate componentele sunt în stoc - disponibile imediat.   Toate componentele sunt 
în stoc - disponibile imediat. 

CYRIL

 dulap modular de hol. Corp alb, părți frontale din MDF alb extra 
lucios HG. Dimensiuni (LxAxH): 210x40x198 cm.    

SPACE

 hol și încălțăminte pentru pantofi, material: lemn masiv laminat DTD / negru (picioare), 
muchii din ABS, ușă cu sistem tactil PUSH UP, design: stejar jackson hickory / grafit, 
(LxAxH): 104x39x57 cm (perete pantof), 104x19x104 cm (cuier), 54x39x112 cm (pantof 
cabinet).    

BERGEN

NORLAN 1 
 1.019,-  

NORLAN 2 
 1.089,-  

DULAP PENTRU PANTOFI BGD54 
 839,-  

NORLAN 3 
 1.619,-  

1

8

10

3
597

11

4

6

2

1
1

2

5

3

4

32

5

4

1 dulap raft  76 x 39 x 201  cm  1.049,- 1  dulap pentru haine   60 x 40 x 198  cm  1.325,- 

2 oglindă  95 x 4 x 92  cm  419,- 2 oglindă  70 x 2 x 90  cm  399,- 

3 umeras. panou   59 x 30 x 143  cm  496,- 3  umeras. panou  80 x 30 x 119  cm  627,- 

4 cutie de pantofi  76 x 38 x 50  cm  466,- 4 cutie de pantofi  80 x 40 x 43  cm  496,- 

5 comodă   96 x 38 x 91  cm  899,- 

 80 x 35 x 199  cm  989,- 1 TIP 01 dulap 4DV

 55 x 35 x 199  cm  549,- 2 TIP 02 umeraș mai îngust 1DV 

 73 x 73 x 199  cm  1.109,- 3 TIP 03 dulap de raft colțar 

 80 x 35 x 99  cm  549,- 4 TIP 04 comoda 1ZAS 2VYKOP 

5  TIP 05 panou cuier  55 x 35 x 160  cm  297,- 

 55 x 35 x 38  cm  279,- 6 TIP 06 dulap jos. panou  

 55 x 35 x 199  cm  665,- 7 TIP 07 dulap pentru pantofi  

 80 x 35 x 40  cm  319,- 8 TIP 08 Extensie 2DV  

 80 x 2 x 100  cm  385,- 9 oglindă de perete TIP 09

10 TIP 10 extensie colț   73 x 73 x 40  cm  385,- 

11   TIP 11 extensie 1DV   55 x 35 x 40  cm  215,- 

5  comodă  70 x 40 x 101  cm  874,- 

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm  Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

HOL BGD104 
 1.099,-  

 preț pe set 
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 mobilier modular potrivit pentru hol. Material: DTD 
laminat, părțile frontale sunt realizate din MDF alb 
- extra lucios, cu accesorii elegante din stejar trufă 
sonoma maro, corp alb, rezistent la zgârieturi, umiditate, 
temperatură ridicată. Toate componentele sunt vândute 
individual.    

LYNATET

 set modular de hol modern, material: DTD laminat, canturi ABS, design: stejar San Remo. 
Componentele sistemului modular se comandă separat. Posibilitatea de a combina cu 
mobilierul modular Orestes de la p. 125.    

ORESTES

 TIP 25 DULAP 2D 
 85 x 37 x 194,5  cm

1.449,-

 DULAP DE COLȚ 1D 
 78 x 78 x 217,5  cm

1.117,-

 TIP 67 DULAP SUSPENDAT 
3D 

 164 x 42 x 54,5  cm

1.129,-

 PANOU CU OGLINDĂ 45 
 45 x 25,5 x 141,5  cm

276,-

 TIP 122 OGLINDĂ MICĂ 
 109,4 x 2 x 68,7  cm

377,-

 PANOU CU OGLINDĂ 40 
 40 x 25,5 x 110,5  cm

209,-

 CUIER PERETE 90 
 90 x 25,5 x 141,5  cm

539,-

 COMODA 2D / 90 
 90 x 35 x 47  cm

329,-

 SUPORT PANTOFI PE 2 
RÂNDURI SC 521 
 55 x 21 x 104  cm

419,-
 RAFT PENTRU PANTOFI CU 
3 RÂNDURI SC 530 
 55 x 21 x 129  cm

469,-

 CUIER PERETE 60 
 60 x 25,5 x 141,5  cm

349,-

 COMODA 1D / 90 
 90 x 35 x 47  cm

287,-

 CUTIE PANTOFI 2K1S 
 60 x 35 x 98,5  cm

489,-

 OGLINDĂ 
 80 x 3 x 62  cm

248,-

 COMODA 1D1S 
 45 x 35 x 98,5  cm

369,-

 TIP 35 COMODĂ 2D-1S 
 109,5 x 42 x 86,5  cm

1.039,-

 RAFT 1D 
 60 x 35 x 217,5  cm

749,-

 TIP 121 OGLINDĂ MARE 
 164 x 2 x 68,7  cm

547,-

 TIP 115 CUIER. PANOU 
 88 x 35 x 194,5  cm

569,-

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 alb  stejar sonoma 

BERGI

 bancă practică cu spațiu de depozitare, design culoare: alb sau stejar 
sonoma, material: DTD laminat. Dimensiuni (LxAxH): 60x30x44,8 cm. 
Posibilitatea de a cumpăra o pernă în Savana 21 gri cu dimensiuni: 
55,6x30x4 cm la prețul de 149 ,-.    

418,-
DEMONT
 Suport pentru pantofi pliabil pe 2 rânduri cu spațiu de depozitare, pantofi 
cu 3 rânduri material: lemn masiv DTD laminat / negru (picioare), culoare: 
gri deschis / negru.    

OGLINDĂ 
 339,-  
 47 x 14 x 67  cm

RAFT 
 319,-  
 90 x 30 x 17  cm

HILO

 raft consolă cu sertar 
și oglindă cu spațiu de 
depozitare în hol, material: 
DTD laminat, culoare: 
stejar wotan / alb. 
Dimensiuni (LxAxH): raft 
consolă - 90x30x17 cm, 
oglindă - 47x14x67 cm.    

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE
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 set hol cu   oglindă. Dimensiunile întregului set (LxAxH): 
144x29x188 cm, material: DTD laminat, design culoare: 
alb, stejar sonoma, stejar wotan/ alb sau stejar sonoma 
/ alb.    

 978,- 
 AMALIA 

 set modular de hol, material: DTD laminat, design: stejar sonoma / alb. Dimensiunile sunt în ordine 
(LxAxH).    

VIRA-MECKI

 set hol, material: DTD laminat, design: wenge / alb. Dimensiunile sunt în ordine (LxAxH). 
Preț pentru un set 946 ,-.  

MECKI

1   dulap raft   55 x 26 x 190  cm  427,- 

1   dulap raft  55 x 26 x 190  cm  406,- 

2   cuier de umerașe  100 x 190 x 26  cm  519,- 

2   cuier de umerașe   100 x 26 x 190  cm  519,- 

1

2

 stejar sonoma 

 stejar sonoma 

 fag 

 alb  stejar sonoma 

 stejar sonoma / alb  alb  alb / stejar wotan 

 alb  fag 

 dulap practic pentru pantofi cu 8 rafturi potrivite pentru fiecare hol. Material: DTD laminat, culori: fag, stejar sonoma sau alb. 
Dimensiuni (LxAxH): 68x34,9x197,1 cm. Livrat nemontat.    

 696,- 
 MARINA 

MODINI TIP 2

 cutie de pantofi practică, material: DTD laminat, mânere 
moderne din metal, design culoare: stejar artizan/ alb. 
Dimensiuni (LxAxH): 120x35x105 cm. Placa superioară și partea 
inferioară au o grosime a laminatului de până la 22 mm.    

849,-

GADIS

 set hol cu   oglindă, material: DTD 
laminat, canturi ABS, design culoare: 
alb sau stejar sonoma. Dimensiuni 
(LxAxH): 90x34x195 cm, dulap raft, 
sistem de deschidere PUSH UP.    

1.159,-
MIDL

 set de cuier cu oglindă, material: DTD 
laminat, canturi ABS, design culoare: 
alb sau stejar sonoma. Dimensiuni 
(LxAxH): 80x34x180 cm.    

749,-

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 alb  alb 

 stejar sonoma  stejar sonoma 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

 set hol, material DTD laminat (16 mm), (LxAxH): 91,8x25x200 cm, design: stejar sonoma, 
fag sau alb.    

LADA 03 NEW
 469,- 

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE
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 vestibul, design: alb / ciment sau alb / stejar sonoma 
material: DTD laminat. Dimensiunile sunt în ordine 
(LxAxH).    

SIMA

 vestibul, design: stejar canion / material alb 
lucios: DTD laminat. Dimensiunile sunt în 
ordine (LxAxH).     

RACHEL
 DTD laminat, design: alb + stejar sonoma 

TOPTY

1  dulap de umeraș  60 x 35,2 x 185  cm  534,- 

2   dulap de umeraș   130 x 35,2 x 185  cm  1.137,- 

 alb / gri carbon 

 fag 
 stejar sonoma  alb 

NOKO-SINGA 03

 set hol cu   oglindă, material: DTD laminat, 
design: stejar sonoma. Dimensiuni: (LxAxH): 
90x30x187 cm.    

769,-

 stejar sonoma 

KAPATER
 cutie de pantofi cu șase rânduri cu oglindă, material: 
DTD înfoliat. Modele: stejar sonoma sau alb. 
Dimensiuni (LxAxH): 50x20x180,5 cm.    

 stejar sonoma 
758,-

 alb 
765,- BARNUM

 cuier cu cutie de pantofi, design: metal negru. 
Dimensiuni (LxAxH): 66x30x190 cm.    

239,-
VERTO

 cutie pentru pantofi cu 10 rânduri, material: bambus 
lăcuit, design culoare: bambus natural. Dimensiuni 
(LxAxH): 80x25x150 cm.   În stoc începând cu 
05.10.2021. 

399,-

KORADO NEW

 cuier suspendat, design culoare: alb, fag sau stejar sonoma, material: DTD laminat, 
(LxAxH) 70x3,2x100 cm.    

185,-
JUVEN

 raft practic din metal cu 5 rafturi, design: crom, 
(LxAxH): 90x45x180 cm. Posibilitatea de încărcare a 
unui raft este de 40 kg.    

499,-

KELAM

 cuier modern cu cutie de pantofi, material: metal 
+ MDF, design culoare: negru + lemn rustic. 
Dimensiuni (LxAxH): 79x32x185cm.   În stoc începând 
cu 20.09.2021. 

249,-

NOKO-SINGA 04

 set hol cu   oglindă, material: DTD laminat, 
design: stejar sonoma. Dimensiuni: (LxAxH) 
111x30x185,5 cm.    

978,-

 stejar sonoma 

 TIP 10 CUTIE PANTOFI 3K 
 80 x 27 x 121  cm

479,-
 TIP 11   CUTIE PANTOFI 2K 
 80 x 27 x 85  cm

329,-

 55,1 x 34,7 x 199  cm  619,- 1 dulap 2DV

 99,8 x 1,8 x 70  cm  348,- 2 oglindă 

 54 x 30,1 x 191,9  cm  469,- 3 umeraș panou  

4 cutie de pantofi  99,8 x 34,7 x 91,4  cm  677,- 

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

1

2

4

3

NEW NEW

 cuier cu rafturi, material: MDF + bambus. Versiune culoare: alb + bambus (LxAxH): 
tip 1: 43x34,3x175 cm și tip 2: 63x34,3x175 cm.    

 43 x 34,4 x 175  cm

MARIKE TIP 1

249,-
 63 x 34,4 x 175  cm

MARIKE TIP 2

289,-

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

 alb / stejar sonoma 

LUCIOS

TIP 17 CUIER PERETE 
 199,-  
 80 x 23 x 100  cm

PRODUS
SLOVAC

DE CALITARE
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NOKO-SINGA 321

 cutie de încălțăminte pliabilă pe 3 rânduri cu un singur sertar, 
material: DTD laminat, culoare: stejar sonoma sau alb. Dimensiuni 
(LxAxH): 85x20x127 cm.    

599,-

BOTIS TIP 5

 cutie pentru pantofi cu 10 rânduri, potrivită 
pentru 30 de perechi de pantofi, material: 
plastic + metal, design culoare: gri / negru, 
(LxAxH): 64x19,5x154 cm, sarcină maximă: 
20 kg.    

89,-
BOTIS TIP 4

 cutie de pantofi cu 10 rânduri, potrivită 
pentru 50 de perechi de pantofi, material: 
plastic + metal, design culoare: gri / negru, 
(LxAxH): 96x20x154 cm, sarcină maximă: 
32 kg.    

124,-
BOTIS TIP 2

 cutie de pantofi cu 10 rânduri potrivită 
pentru 30 de perechi de pantofi, material: 
plastic + metal, design culoare: alb, 
(LxAxH): 51x16,5x141 cm, sarcină maximă: 
18 kg.    

69,-
BOTIS TIP 1

 cutie de pantofi cu 10 rânduri potrivită 
pentru 50 de perechi de pantofi, material: 
plastic + metal, design culoare: alb, 
(LxAxH): 90x16x140 cm, sarcină maximă: 
30 kg.    

85,-
FILOU

 cutie de pantofi cu 10 rânduri potrivită 
pentru 50 de perechi de pantofi, material: 
metal + țesătură, design culoare: gri. 
Dimensiuni (LxAxH): 100x27x175 cm, 
sarcină maximă 30 kg.    

95,-

BEKIM
 organizator practic de pantofi - cutie de pantofi, material - plastic + metal, culoare design: 
negru. Dimensiuni (LxAxH). Posibilitatea de a combina cu dulapurile RODAN TIP 2 din 
oferta noastră.    

 cutie de încălțăminte pliabilă cu două rânduri, cu raft 
modern, universal (S / D), material: DTD laminat, design: 
stejar sonoma sau alb, (LxAxH): 95x28x90 cm.    

 527,- 
 IZABELA 

 cutie pentru pantofi cu dulapuri laterale, material: DTD laminat, design: stejar sonoma, 
alb, fag sau stejar wotan/ alb, 120x28x85 cm.    

 659,- 
 ANABELA 

 BEKIM TIP 2 
 96 x 37 x 127  cm

259,-
 BEKIM TIP 1 
 96 x 37 x 93  cm

219,-

 TIP 1 
 50 x 28 x 92  cm

369,-
 TIP 2 
 50 x 28 x 116  cm

429,-
 TIP 3 
 50 x 28 x 152  cm

537,-
 TIP 4 
 74 x 35 x 85  cm

486,-

NEW NEW

 fag 

 stejar wotan / alb 

 alb 

NOKO-SINGA 311

 cutie de încălțăminte pliabilă pe 3 rânduri cu un singur sertar, 
material: DTD laminat, culoare: stejar sonoma sau alb. Dimensiuni 
(LxAxH): 60x20x127 cm.    

499,-

 stejar sonoma 

 stejar sonoma 

 alb  stejar sonoma 

 organizator de pantofi, material: DTD laminat, culoare: stejar sonoma / alb. Dimensiunile sunt 
enumerate în ordine (LxAxH).    

VIVAT NEW
 cutie pentru pantofi cu 7 rânduri, cu raft și un sertar, material: bambus lăcuit, design 
culoare: bambus natural sau alb. Dimensiuni (LxAxH): 70x25x117 cm.   În stoc începând 
cu 05.10.2021. 

KATLEY

Sfatul 
nostru!

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

 bambus natural 
439,-

 alb 
499,-

Sfatul 
nostru!
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 SEBER TIP 5 
 105 x 24 x 82,5  cm

619,-

 SEBER TIP5 
 105 x 24 x 82,5  cm

719,-

 SEBER TIP 4 
 104 x 24 x 47,5  cm

349,-

 SEBER TIP4 
 104 x 24 x 47,5  cm

399,-

 CUTIE PANTOFI FP-02 
 112,4 x 36,8 x 66,7  cm

589,-
 CUTIE PANTOFI FP-03 
 77,8 x 36,8 x 110,2  cm

659,-
 CUTIE PANTOFI FP-04 
 114,8 x 36,8 x 110,2  cm

 CUTIE PANTOFI FP-01 
 75 x 36,8 x 65,1  cm

459,-

 SEBER TIP 1 
 53,5 x 24 x 82,5  cm

349,-

 SEBER TIP 1 
 53,5 x 24 x 82,5  cm

399,-

 SEBER TIP 2 
 53,5 x 24 x 117  cm

449,-

 SEBER TIP 2 
 53,5 x 24 x 117  cm

529,-

 SEBER TIP 3 
 53,5 x 24 x 152  cm

579,-

 SEBER TIP 3 
 53,5 x 24 x 152  cm

659,-

 set modular de hol, material: DTD laminat, culoare: stejar sonoma. Componentele setului modular sunt vândute individual. Posibilitatea de a cumpăra 
o pernă cu dimensiunea de 60,2x5x30,5 cm la un preț de 159,-    

MARIO NEW

 cutie de pantofi pliabilă pe 2 rânduri, material: MDF + DTD, design culoare: alb, alb + gri sau gri. Dimensiuni (LxAxH): 53,5x24x82,5 cm.    

SEBER

 COMODA CU EXTENSIE 
TIP B + C 

 30,2 x 31 x 201,5  cm

499,-

 DULAP TIP A - 7 
 60,2 x 31 x 201,5  cm

799,-

 PANOU CU CUIER TIP 
D - 6 

 60,2 x 28,6 x 156,8  cm

335,-

 EXTENSIE CU OGLINDĂ 
TIP E - 5 

 60,2 x 28,6 x 105,6  cm

369,-

 COMODĂ TIP G - 4 
 60,2 x 31 x 95,9  cm

459,-

 DULAP / FĂRĂ PERNĂ 
TIP F - 3 

 60,2 x 31 x 44,7  cm

249,-

 Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH) în cm 

CUTIE DE PANTOFI MB DA13

 cutie pentru pantofi 3 compartimente, DTD 
laminat, design: alb și stejar sonoma / alb. 
Dimensiuni: (LxAxH): 58x18x106 cm.    

349,-

RODRIGO

 cuier cu cutie de pantofi, material: metal, culoare 
design: negru. Dimensiuni (LxAxH): 60x30x170 cm.   În 
stoc începând cu 10.09.2021. 

135,-PORET

 cutie de pantofi modulară practică, material: plastic + 
metal, design culoare: negru + alb. Dimensiuni (LxAxH): 
49x37x76cm.    

99,-
CUTIE DE PANTOFI MB DA15

 cutie pentru pantofi 5 compartimente, DTD laminat, 
design: alb și stejar sonoma / alb. Dimensiuni (LxAxH): 
58x18x170 cm.    

539,-

 cireș american 

 alb  stejar sonoma / alb  stejar sonoma / alb  alb 

 cireș american  cireș american 

 natural 
 natural 

 alb  alb  alb  alb  alb 

 gri 

 alb + gri  alb + gri  alb + gri  alb + gri  alb + gri 

 gri  gri  gri  gri 

 natural 

 cutii pentru pantofi FP: material: MDF laminat, design culoare: cireș 
american sau natural.   Pantofar FP 04 model de cireș american doar până la 
epuizarea stocurilor. 

Preț 
redus

PRODUS
SLOVAC

DE CALITATE

 cireș american 

899,-  natural 

PRODUS
CEH

DE CALITATE

NEW
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LYROS

 bancă de design cu cutie pentru pantofi, material: 
piele ecologică + metal, design: piele ecologică neagră 
+ metal alb. Dimensiuni (LxAxH): 70x35x45.    

299,-

DITA

 cutie de pantofi reglabilă pe 4 rânduri, cromată, 
(LxAxH): 62-110x23x67 cm.    

109,-

TOLOSA

 bancă cu pernă și spațiu de depozitare, material: 
bambus lăcuit + țesătură, design culoare: natural + 
bej. Dimensiuni (LxAxH): 69x37x50 cm.    

419,-

LAVIDA
 bancă, material: bambus lăcuit + țesătură, design culoare: natural + gri. Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH).    

LUSIA
 bancă cu cutie de pantofi, material: MDF + metal, design: alb + crom, ciment + crom sau stejar sonoma + crom. 
Dimensiuni (LxAxH): 80x30x47 cm. Capacitate de încărcare de până la 100 kg.    

NILS

 suport universal pentru pantofi cu 3 rânduri, din oțel 
inoxidabil. Dimensiuni (LxAxH): 60x24x50 cm.    

119,-

TEA

 cutie de pantofi reglabilă pe 2 rânduri, design: crom, 
(LxAxH): 63-110x23x35 cm.    

69,-

LANGELLA NEW

 bancă cu cutie de pantofi. Dimensiuni (LxAxH) 80x30x48 cm, 
material țesătură + metal, design: bej + gri + gri, maro închis 
+ ciocolată + gri sau gri + alb + gri. Capacitate de încărcare de 
până la 80 kg.    

249,-

FATMA NEW

 cutie de pantofi elegantă cu 1 sertar, material: DTD, 
design culoare: alb. Dimensiuni (LxAxH): 60x24x45 cm.  
 Revine în stoc 30.09.2021. 

169,-

BRESO

 cutie pentru pantofi, material: MDF + metal, design 
culoare: alb. Dimensiuni (LxAxH): 100x30x37 cm.    

149,-

KONTRE

 cutie pentru pantofi pe 2 rânduri, material: MDF 
+ bambus lăcuit, design culoare: negru + natural. 
Dimensiuni (LxAxH): 70x26x33,5 cm, capacitate de 
încărcare de până la 20 kg.    

119,-

MONTEGO

 material și design: construcție cromată - plastic negru. 
Dimensiuni (LxAxH): 80x31x49,5 cm.    

89,-

MADALEN

 bancă modernă cu spațiu de depozitare, material: 
DTD + scaun din țesătură + picioare din metal, design 
culoare: gri. Dimensiuni (LxAxH): 90x30x55 cm.   În stoc 
începând cu 15.12.2021 

447,-

BOKSA

 bancă cu cutie de pantofi, material: MDF + țesătură, design culoare: alb + gri. 
Dimensiuni (LxAxH): 60x30x45 cm. Capacitate de încărcare de până la 50 kg.    

299,-

 LAVIDA TIP1 
 60 x 30 x 45  cm

199,-
 LAVIDA TIP2 
 90 x 30 x 45  cm

249,-
 LAVIDA TIP3 
 110 x 35 x 46  cm

299,-

NEW

NEW

MADILO

 cutie practică pentru pantofi, material: metal + rafturi din țesătură, design 
culoare: negru. Dimensiuni (LxAxH): 86x28x89cm.    

69,-

 gri + alb + gri 

 maro închis + ciocolată + gri 

 bej + gri + gri 

 alb + argintiu 

 alb 
359,-

 beton 
375,-

 stejar sonoma 
359,-

Preț 
redus

Preț 
redus
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FUDDY

 cutie pentru pantofi cu pernă și sertar, material: DTD laminat, design culoare: alb sau stejar sonoma. Dimensiuni 
(LxAxH): 103,7x32x51 cm.    

488,-
FUDDY
488,-

FADDY

 cutie pentru pantofi cu rafturi, material: DTD laminat, culoare: alb sau stejar 
sonoma. Dimensiuni (LxAxH): 104x30x54,5 cm.    

509,-

FOVUM

 metal + plastic, design culoare: alb. 
Dimensiuni (LxAxH): 50x25x41,5 cm.    

42,-

FADDY
469,-

AVIRO

 cutie pentru pantofi cu 5 rafturi, 
material: bambus lăcuit, design culoare: 
bambus natural. Dimensiuni (LxAxH): 
68x26x95 cm.   În stoc începând cu 
05.10.2021 

246,-

NEW NEW NEW NEW

NEW

NARIO TIP 1

 cutie de pantofi pliabilă pe 4 rânduri 
material: DTD laminat, design: alb sau 
stejar sonoma. Dimensiuni (LxAxH): 
60x36x86 cm.    

DEKLAN

 Cutie de pantofi cu 7 rafturi în design 
alb-natural, material: bambus + MDF, 
design culoare alb + natural. Dimensiuni 
(LxAxH): 305x29x109 cm.    

275,-
 cutie pentru pantofi cu sertar, material: MDF + lemn 
masiv, culoare: alb + natural. Dimensiuni: (LxAxH): tip 1 - 
60x29x83,5 cm, tip 2 - 60x29x101 cm,.    

NEPEL TIP 4

 raft multifuncțional modern cu 4 polițe, material: bambus lăcuit, culoare: verde sau roz. Dimensiuni (LxAxH): 
50x36x110.   În stoc începând cu 05.10.2021 

339,-

 raft cu 3 polițe, material: bambus lăcuit, culoare: bambus sau alb (LxAxH): 
70x40x96 cm. O pereche de mănuși și 3 bucăți de unelte de grădină, 
ambalate împreună cu un raft, sunt gratuite pentru fiecare pachet.    

NEPEL TIP 1
 raft cu 4 polițe, material: bambus lăcuit, culoare: bambus sau alb (LxAxH): 
70X47X122 cm. O pereche de mănuși și 3 bucăți de unelte de grădină, 
ambalate împreună cu un raft, sunt gratuite pentru fiecare pachet.    

NEPEL TIP 2

 roz  verde  verde 
NEPEL TIP 3

 raft multifuncțional modern cu 3 polițe, material: bambus lăcuit, culoare: verde sau roz. Dimensiuni (LxAxH): 
50x36x90.   În stoc începând cu 30.09.2021 

259,-

 alb  stejar sonoma  stejar sonoma  alb 

 roz 

NEW NEW

 o pereche de mănuși și 3 bucăți de unelte de grădină sunt incluse 
pentru fiecare pachet. Pachet care vine cu rafturile NEPEL și TABIA. záhrada

219,-
 bambus 

299,-
 bambus 

359,-
 alb 

269,-
 alb 

NUGET TIP 2
479,-

NUGET TIP 1
419,-
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 raft cu 8 polițe, material: bambus lăcuit, design: 
natural. Dimensiuni (LxAxH): 90x25x85cm. 
Nu este potrivit pentru exterior. O pereche de 
mănuși și 3 bucăți de unelte de grădină, ambalate 
împreună cu un raft, sunt gratuite pentru fiecare 
pachet.    

TABIA
279,-

 suport pentru flori, material: lemn masiv, 
culoare: natural / gri, (LxAxH): 73x60x94 
cm.   Modelul este disponibil numai până 
la epuizarea stocurilor. 

BERON
399,-

 raft cu 3 polițe, material: lemn masiv, 
culoare: arin, (LxAxH): 50x64x80,5 cm.    

IMPERO
179,-

NEW

BAMIR TYP 2

 raft practic multifuncțional, material: 
metal, culoare design: alb. Dimensiuni 
(LxAxH): 43x22x126cm.   În stoc începând cu 
20.09.2021. 

138,-

NEW

INDIZE

BAMIR TYP 1

 raft practic multifuncțional, material: 
metal, culoare design: negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 43x22x98cm.   În stoc începând 
cu 20.09.2021. 

117,-
MANULO

 design raft cu 2 polițe, material: metal, 
culoare design: negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 35x19,5x65 cm.    

169,-

 raft jos cu trei polițe, material: metal, culoare: gri 
închis și alb (LxAxH): 63,5x31,5x72 cm.    

VERUMA
79,-

 masă de balcon pliabilă, material: bambus lăcuit, design 
culoare: natural. Dimensiuni (LxAxH): 58x58x60 cm. 
Grosimea mesei este de 1,8 cm.    

DENICE MASĂ
298,-

 scaun de balcon pliabil, material: bambus lăcuit, design 
culoare: natural. Dimensiuni (LxAxH): 33x25x33 cm. Vă 
recomandăm masa și scaunele numai pentru terase sau 
balcoane acoperite.    

DENICE SCAUN
149,-

 raft multifuncțional, material: bambus lăcuit, design 
culoare: natural. Dimensiuni (LxAxH): 98x28x132 cm. 
Recomandăm produsul pentru interior.    

TUSUM
349,-

 raft pliant cu 5 polițe. Design: bambus. Dimensiuni 
(LxAxH): 68x26x94 cm.    

TOSEA
268,-

NEW

159,-
 verde închis, maro deschis - taupe 

249,-
 gri închis 

139,-
 verde închis, maro deschis - taupe 

159,-
 gri închis 

329,-
 gri închis 

214,-
 maro deschis - taupe, verde închis 

159,-   alb 

 25x25x80 cm, înălțimea containerului 13 cm 
TIP 1

139,-
 alb 

 35x15x50 cm, înălțimea containerului 15 cm 
TIP 2

329,-
 alb 

 55x20x70 cm, înălțimea containerului 15 cm 
TIP 3

 ghiveci elegant din metal, design culoare: alb, maro deschis taupe, gri închis sau verde închis. Dimensiunile sunt date în ordine (LxAxH). Recomandăm produsul pentru 
interior. Model disponibil doar până la epuizarea stocurilor: TIP 1 și TIP 3 în verde închis, maro deschis - taupe și TIP 2 în toate culorile.   Revine în stoc 11.10.2021. 

 set de 2 suporturi de flori pe roți. Două roți din 
patru au frână, material: bambus lăcuit, design 
culoare: natural. Dimensiuni (LxAxH): 25x25x7,5 
cm și 30x30x7,5 cm. Recomandăm produsul pentru 
interior.    

KOSMA
78,-

 alb 

 gri închis 
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 cutie de depozitare pentru grădină, material: 
plastic, design culoare: maro. Dimensiuni (LxAxH): 
124x52,5x56,5 cm, volum: 285 litri.    

DAGON
489,-

 cutie de depozitare pentru grădină, material: plastic, 
design culoare: gri. Dimensiuni (LxAxH): 143x67,5x60,5 
cm, volum: 450 litri.   Modelul este disponibil numai până 
la epuizarea stocurilor. 

BABUL
899,- 979,-

 cutie de depozitare pentru grădină, material: lemn 
masiv, culoare: arin / argintiu. Dimensiuni (LxAxH): 
121x52x53 cm, volum: 188 litri. Model disponibil doar 
până la epuizarea stocurilor.   Model disponibil doar până 
la epuizarea stocurilor. 

NAKAN
589,-

 cutie de depozitare pentru grădină cu 2 roți, 
material: plastic, culoare design: alb / negru. 
Dimensiuni (LxAxH): 112x49x53,5 cm, volum 265 
litri.    

PADMO
299,- 339,-

 set de grădină din ratan MENIBOR este un set de 9 piese care conține 8 fotolii stivuibile cu perne și o masă. Versiune culoare: maro 
ratan artificial + țesătură bej sau gri ratan artificial + țesătură gri. Material: ratan artificial + oțel + sticlă securizată (5mm) + țesătură. 
Dimensiunile mesei (LxAxH): 200x90x74 cm; dimensiunile fotoliului (LxAxH): 59x62x84 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 40x45 cm. 
Perna de pe scaun are o grosime de 5 cm. Husele de perne sunt detașabile, impermeabile și pot fi spălate la o temperatură de 30 ° C.    

 4.399,- 
 MENIBOR 

 ratan de grădină 2 locuri cu masă LALIT, material: ratan 
artificial + oțel + sticlă securizată + țesătură, design: ratan 
artificial maro + țesătură crem sau ratan artificial gri + 
țesătură gri. Dimensiuni (LxAxH): 131x60x82 cm, masă (LxA): 
25x51 cm, (LxAxH) scaun: 46x49x43 cm. Husele de perne sunt 
detașabile, impermeabile și pot fi spălate la o temperatură 
de 30 ° C.    

 899,- 
 LALIT 

 gri 

 maro 

11%8%

 maro 

 gri 
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 set practic din ratan RANDEL este un set din 5 piese care conține 4 fotolii cu perne și o masă rotundă cu sticlă 
securizată. Versiune culoare: maro închis + crem. Material: ratan artificial + oțel + sticlă securizată (5mm). 
Dimensiuni (LxAxH) fotoliu: 58x60x85cm; masă: 90x90x73 cm. Husele de perne sunt detașabile, impermeabile și 
pot fi spălate la o temperatură de 30 ° C.    

 2.199,- 
 RANDEL 

 Setul de ratan ALERA este un set de canapele din 2 piese care conține un colțar cu perne și o măsuță de cafea cu 
sticlă securizată. Versiune culoare: maro închis + crem. Material: ratan artificial + oțel + sticlă securizată (5mm). 
Dimensiuni (LxAxH) colț: 204x142 / 70x64 cm; măsuță de cafea: 60x60x30 cm. Husele de perne sunt detașabile, 
impermeabile și pot fi spălate la o temperatură de 30 ° C.    

 2.299,- 
 ALERA 

 set de grădină din ratan RODEN este un set din 3 piese care conține un colțar cu perne și 2 măsuțe de cafea. 
Material: ratan artificial + oțel + țesătură. Versiune culoare: maro ratan artificial + țesătură bej. Dimensiuni 
masă (LxAxH): 56x56x40 cm. Dimensiuni colț (LxAxH): 246,6x190,6 / 67x80 cm, înălțime șezut x adâncime: 
41,5x51 cm. Perna de pe scaun are o grosime de 9 cm. Husele de perne sunt detașabile, impermeabile și pot fi 
spălate la o temperatură de 30 ° C.    

 3.229,- 
 RODEN 

 Setul practic din ratan este un set din 7 piese care conține 6 fotolii cu perne și o masă cu sticlă securizată. 
Varianta color: miere + crem. Material: ratan artificial + oțel + sticlă securizată (5mm). Dimensiuni (LxAxH) 
fotoliu: 58x60x85 cm; masă: 130x90x74 cm. Husele de perne sunt detașabile, impermeabile și pot fi spălate la 
o temperatură de 30 ° C.    

 3.099,- 
 GARDEN 

 Setul de ratan de grădină AUREK este un set din 3 piese care conține un colțar cu perne, o masă și o bancă. 
Versiune culoare: ratan artificial gri + țesătură gri. Material: ratan artificial + sticlă securizată (5mm) + oțel + 
țesătură. Dimensiuni (LxAxH) colț: 232x182 / 63x73 / 85 cm, masă: 144x79x70 cm; înălțime șezut x adâncime: 40 
/ 47x40 / 61 cm, bancă: 119x34x36 / 46 cm. Perna de pe scaun are o grosime de 7 cm, iar pe spătar 12 cm. Husele 
de pe pernele scaunelor sunt detașabile, impermeabile și pot fi spălate la o temperatură de 30 ° C.    

 3.799,- 
 AUREK 

 set de grădină din ratan STARK NEW este un set din 5 piese care conține un colțar cu perne, 3 scaune cu perne 
și o masă cu sticlă securizată. Versiune culoare: maro + crem sau gri + gri; material: ratan artificial + oțel + 
sticlă securizată (5 mm). Dimensiuni colțar (LxAxH): 229x175 / 66x76 cm; scaun: 40x40x32 cm; masă (LxAxH): 
130x75x68 cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 32 / 38x52 cm. Husele de perne sunt detașabile, impermeabile 
și pot fi spălate la o temperatură de 30 ° C.    

 4.599,- 
 STARK NEW 
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 cutie de depozitare pentru grădină, care 
poate fi folosită și ca masă laterală, 
material: plastic, design culoare: alb, gri 
sau negru. Dimensiuni (LxAxH): 39x39x42 
cm, volum: 43 litri.   În alb, este disponibilă 
numai până la epuizarea stocurilor. 

IBLIS
229,-

 cutie de depozitare pentru grădină, care 
poate fi folosită și ca masă laterală, 
material: plastic, design culoare: alb, gri-
maro sau negru. Dimensiuni (LxAxH): 
39x39x42 cm, volum: 43 litri.   În alb, este 
disponibilă numai până la epuizarea 
stocurilor. 

UGUR
229,-

 leagăn de grădină cu elemente decorative 
(nu conține suport), material: oțel, design 
culoare: negru sau alb. Dimensiuni (LxAxH): 
127x56x52 cm, adâncimea scaunului: 41,5 
cm.    

ABEA

658,-
 negru 

689,-
 alb 

NEW

 scaun suspendat din material de 
înaltă calitate: 100% poliester. 
Versiune culoare: verde sau gri deschis. 
Capacitate de încărcare de până la 200 
kg. Dimensiuni (LxAxH): 180x180x180 
cm.    

KLORIN NEW BIG SIZE
649,-

 scaun suspendat din poliester 100% de 
înaltă calitate. Versiune culoare: verde, gri 
deschis. Capacitate de încărcare de până la 
200 kg. Dimensiuni (LxAxH): 150x150x180 
cm.    

KLORIN NEW KLASIK
589,-  suport practic pentru scaun suspendat din 

oțel negru. Vă recomandăm amplasarea 
pe o suprafață plană și solidă. Dimensiuni 
(LxAxH): 180x180x280 cm.    

HAKI
579,-

 negru  negru 

 alb  gri 

 verde  gri deschis 

 gri deschis 

 gri deschis  verde  verde 

 verde 

 gri deschis  taupe 

 taupe 

 C
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 scaun suspendat din poliester 100% de 
înaltă calitate. Versiune culoare: verde, gri 
deschis. Capacitate de încărcare de până la 
120 kg. Dimensiuni (LxAxH): 120x120x180 
cm.    

KLORIN NEW KIDS
519,-

 C
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 scaun modern suspendat din poliester 
100% de înaltă calitate. Versiune culoare: 
taupe. Capacitate de încărcare de până la 
200 kg. Dimensiuni (LxAxH): 180x180x150 
cm.    

KLORIN NEW TIP 2 BIG SIZE
639,-
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 alb 

 masă de răcire pentru grădină reglabilă pe 
înălțime, material: plastic, culoare design: 
gri. Dimensiuni (PxH): 48,5x57-81,7 cm.  
 Revine în stoc 31.03.2022. 

FABIR
499,-

 gri-maroniu 

 gri-maroniu 

 alb 

 alb 
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 set de grădină din ratan JARUB este un set din 3 piese care conține 2 scaune detașabile și o masă rotundă, 
material: ratan artificial + oțel + sticlă securizată, design: maro. Dimensiunile mesei (PxH): 60x60 cm. 
Dimensiunile scaunului (LxAxH): 58x59x74 cm, înălțime x adâncime șezut: 41x45,5 cm.    

JARUB
999,-

 Setul de grădină din ratan JENAR este un set din 3 piese care conține 2 fotolii și o masă rotundă. Material: ratan 
artificial + oțel + sticlă securizată (5mm). Design de culoare: alb. Dimensiunile mesei (diametru x H): 63x60 cm. 
Dimensiuni fotoliu (LxAxH): 65x62x77 cm, înălțime șezut x adâncime: 41x45,5 cm.    

JENAR
799,-

 set de grădină din ratan GETON este un set din 5 piese care conține 4 scaune detașabile și o masă rotundă. 
Material: ratan artificial + oțel + sticlă securizată (5mm). Design culoare: maro. Dimensiuni masă (Diametru 
x Î): 80x72 cm, fotolii (LxAxH): 60x64x80 cm, înălțime șezut x adâncime: 40x43 cm. Modelează doar până la 
epuizarea stocurilor.    

GETON
1.399,- 1.596,-

 Setul de ratan de grădină KOVEN este un set de 5 piese care conține 4 scaune detașabile și o masă rotundă. 
Material: ratan artificial + oțel + sticlă securizată (5mm). Design de culoare: alb. Dimensiuni: masă (Diametru 
x Î): 80x72 cm. Dimensiuni scaun (LxAxH): 66x69x100 cm, înălțime șezut x adâncime: 46x48 cm.    

KOVEN
1.699,-

 set de ratan de grădină LASAN este un set din 3 piese care conține 2 scaune detașabile și o masă rotundă. 
Material: ratan artificial + oțel + sticlă securizată (5mm). Design culoare: maro. Dimensiuni: masă (Diametru x 
Î): 60x60 cm. Dimensiuni scaun (LxAxH): 65x62x77 cm, înălțime șezut x adâncime: 41x45,5 cm. Posibilitatea de 
a achiziționa un scaun separat la un preț de 169,-.    

LASAN
769,-

 set modern de grădină SAHIR este un set din 3 piese care conține o masă laterală și 2 scaune, material: 
metal, culoare design: negru. Dimensiunile mesei (PxH): 45x50 cm, scaun (LxAxH): 47x50x85 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 45x36 cm. Modelează numai până la epuizarea stocurilor.   Modelul este disponibil numai până 
la epuizarea stocurilor. 

SAHIR
989,-

 set de grădină de design TAJRO este un set de 4 piese care conține 2 locuri cu perne, 2 fotolii cu perne și o măsuță 
de cafea, material: ratan tehnic + metal + țesătură + sticlă securizată, culoare design: ratan natural, pernă gri. 
Dimensiunea mesei de cafea (LxAxH): 90x59x46 cm, 2 locuri: 140x75x77 cm, fotoliu: 66x75x77 cm, înălțime șezut 
x adâncime: 44x54 cm.   Modelul este disponibil numai până la epuizarea stocurilor. 

TAJRO
2.799,-

 set de grădină format din 4 scaune, masă rotundă și umbrelă de soare, material: țesătură + sticlă securizată + 
metal, design: țesătură portocalie + metal alb. Dimensiuni scaun: (LxAxH): 53,5x60x82 cm. Dimensiuni masă: 
(LxA) 80x71 cm. Dimensiuni umbrelă de soare: 162x191 cm, înălțime șezut x adâncime 38 / 34x38 cm. Model 
disponibil numai până la epuizarea stocului.    

ODELO
599,- 652,-

8%

12%
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 bancă de grădină cu elemente decorative și un aspect romantic. 
Material: metal. Versiune culoare: alb, negru, maro sau verde. 
Dimensiuni (LxAxH): 131x49x89 cm, lățimea scaunului este de 98,5 
cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 43x42 cm.    

ETELIA
599,-

WILIO

 bancă balansoar, material: metal, culoare 
design: neomint. Dimensiuni (LxAxH): 
111x85x93,5 cm, înălțime x adâncime șezut: 
44 x 48cm.    

1.039,-
 ghiveci - bicicletă cu elemente decorative 
și un aspect romantic. Material: metal. 
Design de culoare: alb. Dimensiuni (LxAxH): 
80x20x55 cm.    

ALENTO
335,-

MAGINA

 bancă balansoar, material: metal, culoare 
design: negru. Dimensiuni (LxAxH): 
120x60x95 cm, înălțime x adâncime șezut: 
45, x42 cm.    

975,-

 scaun modern de grădină stivuibil, 
material: oțel + ratan tehnic, design 
culoare: ratan-natural + picioare - oțel 
negru. Dimensiuni (LxAxH): 72x62x77 cm. 
Înălțimea scaunului x adâncimea: 38x45 
cm.   Modelul este disponibil numai până la 
epuizarea stocurilor. 

ELDIA
338,-

SAIDI

 balansoar, material: metal, design culoare: 
negru. Dimensiuni (LxAxH): 75x65x95cm, 
înălțime x adâncime șezut: 45x41,5cm.    

659,-

PAVAR

 Ghiveci de flori-bicicletă, material: metal, culoare 
design: alb. Dimensiuni (LxAxH): 77,5x25,5x52 cm.    

245,-

NEWNEW

SEMIL

 ghiveci-bicicletă, material: metal, design culoare: negru 
+ vișiniu. Dimensiuni (LxAxH): 28x10x25 cm.    

127,-

 Setul de grădină HABIK este un set de 5 piese care conține o masă și 4 fotolii cu perne, 
material: ratan tehnic + metal + țesătură, design culoare: rama-negru, ratan-gri, pernă-gri 
+ bandă alb-negru. Dimensiunea mesei (DxH): 90x74 cm, fotoliu (LxAxH): 62x60x80 cm. 
Înălțimea scaunului x adâncimea: 50x45 cm.    

HABIK
2.899,-

 set de grădină de design VASAL este un set de 5 piese care conține 2 fotolii cu perne, 
2 baze și o masă laterală, material: ratan tehnic + metal + țesătură + sticlă securizată, 
culoare design: cadru-negru, ratan-natural, pernă-bej / fâșie alb-negru. Dimensiunile mesei 
laterale (LxAxH): 49x49x45 cm, fotoliu: 70x80x110 cm, bază: 60x50x48 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 44x58 cm. Modelează numai până la epuizarea stocurilor.    

VASAL
2.676,-

 set de grădină din ratan GAURI JE Set din 3 piese care conține 2 fotolii cu perne și o masă laterală. 
Material: ratan tehnic + oțel + țesătură + sticlă securizată (5 mm). Versiune culoare: cadru-gri închis, 
ratan-gri, țesătură-gri, masă-negru. Dimensiuni fotoliu (LxAxH): 74x65x80 cm, înălțime șezut x 
adâncime: 45x50 cm, masă laterală (LxAxH): 45x45x50 cm. Husele de perne sunt impermeabile și pot fi 
spălate la 30 ° C.   Modelul este disponibil numai până la epuizarea stocurilor. 

GAURI
1.839,-

NEW NEW NEW

ALBO

 ghiveci-bicicletă, material: metal, culoare 
design: negru / albastru. Dimensiuni 
(LxAxH): 42x16x24 cm.    

169,-

NEW

 verde  maro 

 negru  alb 
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 bancă de grădină cu elemente decorative, material: 
metal + lemn, culoare: metal negru + lemn natural. 
Dimensiuni (LxAxH): 126x50x87 cm, înălțime șezut x 
adâncime: 44x40 cm.    

ROTINA NEW
499,-

 bancă de grădină cu elemente decorative, material: 
oțel, culoare design: negru. Dimensiuni (LxAxH): 
127x60x85 cm, înălțime șezut x adâncime: 40x41,5 
cm.    

VENDA
496,-

BARDY

 masă de grădină cu 2 role și chiuvetă vizibilă 
din plastic, material: lemn colorat maro sau gri. 
Dimensiuni (LxAxH): 94x49x120 cm.   În stoc începând 
cu 20.09.2021 

589,-

 bancă de grădină, material: oțel, culoare design: 
negru. Dimensiuni (LxAxH): 127x60x85 cm, înălțime 
șezut x adâncime: 40x41,5 cm. Model disponibil doar 
până la epuizarea stocurilor.   Model disponibil doar 
până la epuizarea stocurilor. 

HEBRA
459,-

 măsuță laterala de grădină, material: lemn masiv, 
culoare: arin. Dimensiuni (LxAxH): 81x40x85,5 cm.    

ELSIRO
329,-

 bancă de grădină cu elemente decorative, material: lemn, culoare: gri sau neomint. 
Dimensiuni gri (LxAxH): 150x58x88 cm, neomint (LxAxH): 124x58x88 cm. Înălțimea 
scaunului x adâncime: 42x42,5 cm.    

FABLA

 bancă de grădină cu masă extensibilă în mijloc, 
material: oțel, culoare design: negru. Dimensiuni 
(LxAxH): 150x60x85 cm, înălțime x adâncime șezut: 
39x40 cm.    

DAGNO
699,-

 bancă de grădină, material: lemn, culoare: gri sau neomint. Dimensiuni gri (LxAxH): 124x58x88 cm, 
neomint (LxAxH): 150x58x88 cm. Înălțimea scaunului x adâncime: 42x45 cm.    

KOLNA

 bancă de grădină pentru copii cu elemente decorative, 
material: oțel + lemn + plastic, culoare design: negru 
+ lemn-natural. Dimensiuni (LxAxH): 82x40x48 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 26x22 cm.    

NADAZA
239,-

 bancă de grădină cu elemente decorative, material: 
oțel + lemn, design culoare: negru + lemn-natural. 
Dimensiuni (LxAxH): 126x52x73 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 40x33 cm.    

FAIZA
349,-

 bancă de grădină cu elemente decorative, material: 
oțel + lemn, design culoare: negru + lemn-natural. 
Dimensiuni (LxAxH): 126x52x73 cm, înălțime x 
adâncime șezut: 40x33 cm.    

JADARA
365,-

 bancă de grădină, material: oțel + lemn, design culoare: 
negru + lemn-natural. Dimensiuni (LxAxH): 122x60x80 
cm, înălțime x adâncime șezut: 39x39 cm.    

LACEA
329,-

 bancă de grădină cu spațiu de depozitare, material: 
lemn, design: maro sau alb. Dimensiuni (LxAxH): 
124x58x88 cm, înălțime x adâncime șezut: 40x47 cm.    

DILKA

 bancă de grădină cu spațiu de depozitare, material: 
lemn, design: maro sau alb. Dimensiuni (LxAxH): 
150x58x88 cm. Înălțimea scaunului x adâncime: 
40x47 cm.    

AMULA

899,-
 gri 

1.035,-
 gri 

899,-
 neomint 

979,-
 neomint 

799,-
 maro 

986,-
 alb 

929,-
 maro 

869,-
 alb 

 gri 
 maro 
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 scaun stivuibil din ratan cu cotiere, potrivit 
pentru mobilier de grădină, material: ratan 
artificial + metal, design: gri, (LxAxH): 
55x62x89 cm, înălțime x adâncime șezut: 
45x45 cm.    

VIPANA NEW
245,-

 măsuță de cafea de grădină, material: oțel + sticlă 
securizată, culoare: negru, (PxH): 50x46 cm.    

HABIR
139,-

 scaun practic, stivuibil, material: plastic, culoare design: alb sau 
galben. Dimensiuni (LxAxH): 51x46x81,5 cm, înălțime șezut x 
adâncime: 46,5x43 cm.    

FEDRA NEW
259,-

 scaun stivuibil cu cotiere, potrivit pentru 
mobilier de grădină, material: metal + 
țesătură, design: cadru negru + țesătură 
de culoare gri, (LxAxH): 55x55x86 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 40x48 cm.    

TELMA
149,-

 măsuță de cafea de grădină, material: oțel + sticlă 
securizată, culoare: negru, 50x50x46 cm.    

RAMOL
105,-

 masă de luat masa cu orificiu pentru umbrelă de 
soare, potrivită pentru setul de grădină, material: 
oțel + sticlă securizată, design: sticlă + oțel negru. 
Dimensiuni: (LxAxH): 120x70x70 cm. Potrivită pentru a 
fi combinată cu scaunele ALDERA sau KERTA.    

DEMAT
429,-

 scaun - stivuibil, potrivit pentru mobilier 
de grădină, material: plastic + metal, 
design culoare: plastic alb + picioare - oțel 
negru, (LxAxH): 53x60x73 cm, înălțime 
x adâncime șezut: 42x40 cm. Poate fi 
combinat cu mesele BORGEN tip 2.    

BERGOLA
109,-

 masă de sufragerie, potrivită pentru setul de grădină, 
material: oțel + sticlă securizată, + oțel negru. 
Dimensiuni (LxAxH): tip BORGEN 1: 60x60x70 cm, tip 
BORGEN 2: 80x80x70 cm (cu orificiu pentru umbrelă 
de soare). Potrivită pentru a fi combinată cu scaunele 
DOREN sau BERGOLA.    

BORGEN TIP 2
299,-

 balansoar de grădină cu pernă și cotiere, 
material: metal + țesătură artificială, 
design: cadru gri + țesătură gri. Dimensiuni 
(LxAxH): 70x132x88 cm.    

ELVIO
299,-

 scaun - stivuibil, potrivit pentru mobilier de grădină, material: 
țesătură artificială + metal, design culoare: țesătură gri închis + 
picioare - țesătură negru din oțel sau maro + picioare - oțel maro, 
(LxAxH): 54x72x96 cm, înălțime x adâncime șezut: 42x40 cm. 
Poate fi combinat cu mesele PASTER sau DEMAT.    

ALDERA
149,-

 fotoliu tip sac gonflabil din nailon solid cu buzunar cu două compartimente 
pentru depozitarea obiectelor mici. Pachetul include o geantă de transport 
practică. Versiune culoare: portocaliu, verde, albastru sau roz. Capacitate maximă 
de încărcare de până la 200 kg. Dimensiuni (LxD): 70x240 cm (dimensiuni în stare 
neumflată), 50-70x180-190 cm (dimensiunile după umflare - pot fi reglate).  
 Reaprovizionarea stocurilor 30.09.2021. 

LEBAG
79,-

 masă de luat masa cu orificiu pentru umbrelă de soare, potrivită pentru setul de grădină, 
material: oțel + sticlă securizată, design: sticlă + oțel negru. Dimensiuni: 150x90x70 cm. 
Potrivită pentru a fi combinată cu scaunele ALDERA.    

PASTER
469,-

 scaun stivuibil, potrivit pentru mobilier 
de grădină, material: țesătură artificială 
+ oțel, design: țesătură artificială neagră 
+ oțel argintiu. Dimensiuni (LxAxH): 
55x52x77 cm, înălțime x adâncime șezut: 
35x40cm. Potrivit pentru a fi combinat cu 
masa DEMAT. Model disponibil doar până 
la epuizarea stocurilor.    

KERTA
95,-

 scaun - stivuibil, potrivit pentru mobilier 
de grădină, material: ratan tehnic + metal, 
design culoare: ratan maro + picioare - oțel 
negru. Dimensiuni (LxAxH): 53x63x72 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 42x40 cm. 
Poate fi combinat cu mesele BORGEN 
TIP 2.    

DOREN
169,-

 șezlong înclinabil de grădină cu cotiere, 
material: țesătură + metal, design: cadru 
gri + țesătură neagră sau cadru alb + 
țesătură gri. Dimensiuni (LxAxH): 64x161 / 
195x48 / 100 cm.    

ATREO
389,-

 cadru alb + țesătură gri 

 cadru gri + țesătură falsă neagră 

 set de 2 scaune înclinate de grădină cu tetiere și 
acoperiș moi, material: oțel + țesătură artificială, 
design culoare: gri. Dimensiuni (LxAxH): 64x95x127 
cm. Capacitate de încărcare de până la 120 kg. 
Fotoliile pot fi pliate.    

KASPIAN
569,-

 verde 

 roz 

 albastru 

 portocaliu 

 C
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 pat de grădină pentru două persoane cu umbră și 2 perne, material: oțel 
+ poliester. Design de culoare: gri, (LxAxH): 175x200x45 / 127 cm, zona de 
dormit: 148x200 cm.    

MULTINA
619,-

 cort elegant impermeabil ideal pentru petreceri în grădină, 3 pereți laterali 
cu 3 ferestre transparente, un perete cu fermoar (intrare). Toți pereții 
laterali sunt detașabili separat. Material: 100% polietilenă, construcție 
cupru-oțel, culoare: alb. Rezistent la UV. Dimensiuni (LxAxH): 300x300x245 
cm.    

TEKNO TIP 1
329,-

 pavilion / foișor de grădină practic. Oferă protecție solară fiabilă și 
protecție împotriva ploii ușoare. Ușor de întreținut. Puteți spăla cu 
ușurință acoperișul din polietilenă. Instalare ușoară și rapidă. Material: 
polietilenă + oțel. Versiune culoare: alb sau albastru. Dimensiuni (LxAxH): 
300x300x250 cm.    

GOTAN
169,-

RINGE TIP 1

 foișor practic de cort de grădină de formă hexagonală, 6 pereți laterali - 
plase de țânțari, dintre care 2 pereți laterali cu fermoar. Oferă protecție 
fiabilă împotriva soarelui, a ploii și a insectelor intruzive. Nu poate fi 
folosit atunci când sunt vânturi puternice și zăpadă. Ușor de întreținut. 
Geantă de transport practică. Material: polietilenă + oțel. Versiune 
culoare: verde + alb. Dimensiuni (LxAxH): 3,9x3,9x2,5 m.   În stoc începând 
cu 30.09.2021. 

449,-

GERALD

 scaun înclinat de grădină cu tetieră moale, material: oțel, țesătură. 
Versiune culoare: negru, verde, maro deschis, gri deschis + cadru - vopsea 
neagră. Dimensiuni (LxAxH): 162x66x111 cm. Scaunul poate fi pliat.    

269,-

TRISS
 scaun pivotant cu pernă, material: cadru din oțel + ratan, pernă - poliester 
+ bumbac. Husa de pernă este impermeabilă. Scaunul poate fi rotit 360 
°. Versiune de culoare: ratan gri + negru + gri deschis sau ratan maro + 
negru + bej, ratan alb + albastru kerosen, (LxAxH): 78x75x80 cm. Husa 
este detașabilă și poate fi spălată la 30 ° C.    

TRISS BIG

 scaun pivotant cu pernă, material: cadru din oțel + ratan techno, pernă 
- poliester + bumbac. Husa de pernă este impermeabilă. Scaunul poate 
fi rotit 360 °. Design de culoare: ratan maro + negru + bej sau alb ratan 
+ taupe + ratan negru sau alb + albastru kerosen. Dimensiuni (LxAxH): 
90x90x90cm. Înălțimea scaunului: 46 cm, adâncimea scaunului: 56 cm și 
lățimea scaunului: 91 cm.    

1.179,-

 cort elegant impermeabil ideal pentru petreceri în grădină, 5 pereți laterali 
cu 3 ferestre transparente, un perete cu fermoar (intrare). Toți pereții 
laterali sunt detașabili separat. Material: 100% polietilenă, construcție din 
oțel, culoare: alb. Rezistent la UV. Dimensiuni (LxAxH): 300x600x245 cm.    

TEKNO TIP 2
549,-

 pavilion / foișor de grădină practic în dimensiunea de 2x2m. Oferă protecție 
solară fiabilă și protecție împotriva ploii ușoare. Ușor de întreținut. Puteți 
spăla cu ușurință acoperișul din țesătură de poliester. Instalare rapidă 
ușoară. Geantă de transport practică. Material: poliester + oțel. Versiune 
culoare: verde. Dimensiuni (LxAxH): 200x200x250 cm.    

TREKAN TIP 1
339,-

RINGE TIP 2

 pavilion practic de cort de grădină de formă hexagonală, 6 pereți laterali 
- plase de țânțari, dintre care 2 pereți laterali cu fermoar. Oferă protecție 
fiabilă împotriva soarelui, a ploii și a insectelor intruzive. Nu poate fi 
folosit când sunt vânturi puternice și zăpadă. Ușor de întreținut. Geantă 
de transport practică. Material: poliester + oțel. Versiune culoare: bej + 
negru. Dimensiuni (LxAxH): 3,9x3,9x2,5 m.   În stoc începând cu 30.09.2021. 

579,-

 cort elegant impermeabil ideal pentru petreceri în grădină, 6 pereți laterali 
cu 3 ferestre transparente, doi pereți cu fermoar (intrare). Toți pereții 
laterali sunt detașabili separat. Material: construcție 100% polietilenă + 
oțel. Design de culoare: alb. Dimensiuni (LxAxH): 300x900x250 cm.   În stoc 
începând cu 30.09.2021. 

TEKNO TIP 3
935,-

 pergola din aluminiu de grădină cu acoperiș retractabil. Oferă protecție 
împotriva ploii, zăpezii, grindinii sau radiațiilor UV. Potrivit pentru grădină 
sau terasă. Material: polietilenă + aluminiu. Versiune culoare: crem. 
Dimensiuni (LxAxH): 300x300x250 cm.   În stoc începând cu 30.09.2021. 

PEPY BASIC
1.839,-

NEW NEW

NEW

NEW

 gri deschis 

 albastru 

719,-
 ratan alb + albastru petrol 

 ratan alb + albastru petrol 

 ratan maro + negru + bej 

 ratan alb + taupe + negru 

 maro deschis - taupe 

 verde 

 negru 

699,-
 ratan gri + negru + gri deschis 

699,-
 ratan maro + negru + bej 

 alb 

 C
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 scaun suspendat potrivit pentru exterior și interior, material: 
metal + țesătură + ratan tehnic, design: cadru-alb / ratan-alb 
/ pernă-model de flori sau cadru-maron / ratan-maron / pernă-
crem. Dimensiuni fotoliu (LxAxH): 124x74x105 cm; înălțimea 
cadrului 195 cm; diametru baza 105 cm, înălțime scaun 30-40 cm.    

NOELA NEW

TALISE

 scaun modern suspendat potrivit pentru 
interior și exterior, material: oțel + 
țesătură, design culoare: neomint + verde, 
alb + gri-maro sau albastru + turcoaz. 
Dimensiuni (LxAxH): 103x120x196 cm.    

1.549,-

NEW

LUANDA

 scaun modern suspendat potrivit pentru interior și 
exterior, material: oțel + ratan tehnic + poliester. 
Versiune culoare: rama-maro / ratan-gri-maro / pernă-
maro sau rama-maro / ratan-gri-maro / pernă-albastru. 
Dimensiuni (LxAxH): 100x104x196 cm.    

1.589,-

 balansoar suspendat cu pernă gonflabilă din PVC, 
design: albastru + portocaliu sau verde, (LxH): 
70x150 cm.    

SIESTA TIP 1
149,-

 scaune balansoare suspendate cu 
pernă gonflabilă din PVC, design: 
roz + model flamingo, (LxH): 
70x150 cm.    

SIESTA TIP 2
129,-

 scaun suspendat potrivit pentru exterior și interior. Material: metal + țesătură 
+ ratan tehnic, design de culoare: alb-cadru / alb-ratan / pernă - model de flori, 
cadru-maro / ratan-maro / pernă crem, cadru-gri / ratan-gri / pernă-gri deschis. 
Fotoliu (LxAxH): 80x80x128 cm; înălțimea cadrului 196 cm. Stand: 105x105x195cm.    

KALEA 2 NEW
929,-

NEW

 scaun suspendat potrivit pentru interior și 
exterior, material: ratan tehnic + metal + țesătură, 
design culoare: cadru-negru / gri ratan / pernă-
brun. Dimensiuni scaun (LxAxH): 82x80x197 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 30x75 cm.    

NEUL
1.599,-

 scaun suspendat de design potrivit pentru interior și 
exterior, material: ratan tehnic + metal + țesătură, 
culoare design: cadru-negru / ratan -natural / pernă-
gri. Dimensiuni scaun (LxAxH): 105x89x197 cm, 
înălțime x adâncime șezut: 30x80 cm.   Modelul este 
disponibil numai până la epuizarea stocurilor. 

GABE
1.599,-

 2-fotoliu suspendat potrivit pentru exterior și 
interior, material: metal + țesătură + ratan tehnic, 
culoare: cadru-alb / ratan-alb / pernă-flori, ramă-
maron / ratan-maron / pernă-crem sau cadru-gri / 
ratan -gri / pernă-gri deschis, (LxAxH): 133x117x200 
cm. Înălțimea scaunului x adâncimea: 52x70 cm.    

DALVEA NEW
1.639,-

 leagăn pentru copii, potrivit pentru 
interioare. Material: lemn + țesătură + 
frânghie, culoare: alb + gri. Dimensiuni 
leagăn (LxAxH): 50x18x3 cm. Dimensiuni 
pernă (LxAxH): 34x17x4 cm.    

SVING
185,-

NEW

 scaun modern suspendat, (LxH): 80x120 cm, design: alb, negru, mentol, gri, bej, verde sau 
roz.    

AMADO 2 NEW

219,-

NEW

NEW NEW

Sfatul 
nostru!

 masă laterală potrivită pentru exterior și interior, 
material: ratan tehnic + sticlă securizată (5mm), 
design: alb sau maro, (lxH): 50x47cm. Potrivită 
pentru a fi combinată cu scaune suspendate 
NOELA NEW, DALVEA NEW sau KALEA NEW.    

SALMAR NEW
369,-

 maro 

 alb 
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1.499,-
 alb 

1.589,-
 maro 
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 balansoar suspendat, design: alb + amestec 
de dungi colorate, alb + gri, bej sau albastru 
+ bandă verde, (LxH): 100x130 cm.   În 
stoc în dungi bej sau albastru + verde din 
30.09.2021. 

LINDO NEW
97,-

 suport pentru hamac de grădină din oțel 
negru. Potrivit pentru a agăța un hamac 
pentru o persoană. Standul este livrat într-
un pachet practic. Dimensiuni (LxAxH): 
300x120x110 cm.    

OTAN NEW TIP 1
399,-

 scaun suspendat, design: albastru sau roșu, (LxAxH): 
100x130x140 cm. Modelul este livrat fără suport.    

NIKOLO NEW
169,-

 suport pentru hamac de grădină din oțel 
negru sau alb. Potrivit pentru a agăța un 
hamac pentru o persoană. Standul este 
livrat într-un pachet practic. Dimensiuni 
(LxAxH): 275x100x100 cm.    

OTAN NEW TIP 3
359,-

 balansoar suspendat, design: alb + bandă, 
(LxAxH): 89x52x140 cm. Livrat fără suport.    

JAMBI TIP 2
149,-

 hamac pentru o persoană. Dimensiuni 
(LxA): 80x200 cm. Asamblarea plasei. 
Modelul este livrat fără suport.    

ATIKA NEW TIP 2
49,-

 balansoar suspendat care include 2 perne, design: roz antic, neo mentă, crem, gri închis, 100x55x130 cm. Livrat fără suport.  
 Revine în stoc 30.09.2021. 

OFRAME
169,-

 suport practic pentru balansoar suspendat 
din oțel negru sau alb. Dimensiuni 
(LxAxH): 102x105x195 cm.   Reaprovizionare 
stocuri de culoare alb 30.09.2021. 

OTAN NEW TIP 2
369,-

 hamac, design: model gri sau turcoaz / 
dungi verzi. Dimensiuni (LxA): 80x200 
cm. Modelul este livrat fără bază.    

EVANA NEW
89,-

 balansoar suspendat, design alb, (WxD): 
130x100 cm. Un suport sau alt sistem de 
suspendare nu este inclus în pachet.    

KAZAN
129,-

 hamac. Dimensiuni (LxA): 90x200 cm 
(model cu benzi). Model disponibil doar 
până la epuizarea stocului.    

HAVANA
59,-

 hamac, realizat din material textil 
confortabil, design: model cu dungi 
albastre, (LxD): 160x220 cm, lungime 
totală: 320 cm, potrivit pentru 2 persoane. 
Model livrat fără suport.    

KABUKI
99,-

 suport de grădină + hamac, material: oțel 
+ bumbac + poliester, design culoare: alb + 
crem. Dimensiuni (LxAxH): 275x100x100 cm 
(stand), 160x240 cm (plasă suspendată).    

FANTAL SET
489,-

 C
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 design scaun balansoar suspendat: 
verde închis + maro (tijă de lemn), 
(LxAxH): 120x80x140 cm. Doar 
până la epuizarea stocurilor. 
Livrat fără suport.   Doar până la 
epuizarea stocurilor. 

BASKO
299,- 339,-

 C
ap

ac
it

at
e 

de
 în

că
rc

ar
e:

 1
20

 k
g 

 C
ap

ac
it

at
e 

de
 în

că
rc

ar
e:

 1
20

 k
g 

 C
ap

ac
it

at
e 

de
 în

că
rc

ar
e:

 1
20

 k
g 

 C
ap

ac
it

at
e 

de
 în

că
rc

ar
e:

 1
20

 k
g 

 C
ap

ac
it

at
e 

de
 în

că
rc

ar
e:

 1
20

 k
g 

 C
ap

ac
it

at
e 

de
 în

că
rc

ar
e:

 1
20

 k
g 

 în
că

rc
ar

e 
m

ax
im

ă 
13

0
 k

g.
 

 în
că

rc
ar

e 
m

ax
im

ă 
12

0
 k

g.
 

 în
că

rc
ar

e 
m

ax
im

ă 
12

0
 k

g.
 

 C
ap

ac
it

at
e 

de
 în

că
rc

ar
e:

 1
20

 k
g 

 în
că

rc
ar

e 
m

ax
im

ă 
13

0
 k

g.
 

 scaun suspendat, design: roz cu 
model, (LxAxH): 98x52x110 cm. 
Livrat fără suport.    

KEROL
149,-
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 scaun suspendat, design: alb, 
(LxAxH): 98x52x110 cm. Livrat fără 
suport.    

PLATO NEW
159,-
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 leagăn suspendat, culoare: alb, 
(LxAxH): 80 / 90x40 / 50x105 cm. 
Livrat fără suport.    

LULABI
149,-

 C
ap

ac
it

at
e 

de
 în

că
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e:

 3
0
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 design de culoare: alb. Dimensiuni 
(LxAxH): 98x60x110 cm. Livrat fără 
suport.   Revine în stoc 30.09.2021. 

VINTO 2 NEW
169,-

 C
ap

ac
it

at
e 

de
 în

că
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ar
e:
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20
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 scaun suspendat, design: alb, 
(LxH): 100x120 cm. Livrat fără 
suport. Model disponibil doar 
până la epuizarea stocurilor.    

LANTA
129,-

 C
ap
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de
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e:
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NEW NEW NEW

NEW NEW

 lampă de masă modernă, material: metal 
+ textil, culoare: cupru + gri-maro Taupe. 
Dimensiuni (LxAxH): 15x14,5x36 cm 
(dimensiunea totală), 14,3x13,6x25,8 cm 
(picior), 14,5x14,5x17,5 cm (abajur). Lampa este 
livrată fără bec. Bec tip E14.    

ANELE
57,-

 lampă de masă modernă, material: 
ceramică, design culoare: model alb + 
lună. Dimensiuni (LxAxH): 9x9x20cm, 
Lampa se livrează fără bec. Bec tip E14.    

DANAR
69,-

 alb + model lună 

 lămpi de masă și de podea elegante și 
colorate. Lămpile sunt livrate fără bec. 
Combinații de culori: alb + gri și cafea + 
gri, material: ceramică + material textil, 
(LxAxH): 18,5x18,5x37 cm. Bec tip E14.    

QENNY TIP 4
89,-

 alb + gri 

 lămpi de masă și de podea elegante și 
colorate. Lămpile sunt livrate fără bec. 
Culori: alb și verde, material: ceramică + 
material textil, (LxAxH): 14x14x24 cm. Bec 
tip E14.    

QENNY TIP 12
69,-

 alb 

NEW

 lămpi de masă moderne, material: metal + textil, design culoare: 
alb, roz sau gri. Dimensiuni (LxAxH): 14x14x34 cm (dimensiune 
totală), 11x11x21 cm (picior), 14 / 11x12,5 cm (abajur). Lampa se 
livrează fără bec. Bec tip E14.    

GAIDEN
66,-

 gri 

 alb 

 lămpi de masă și de podea elegante și 
colorate. Lămpile sunt livrate fără bec. Lămpi 
de podea, material: metal + material textil. 
Dimensiuni (LxAxH): 36x36x148,5 cm. Bec 
tip E27.    

QENNY TIP 16
349,-

NEW

 gri + alb 

 lămpi de masă moderne, material: ceramică + textil, design 
culoare: gri + alb sau roz + alb. Dimensiuni (LxAxH): 18x18x36,5 
cm (dimensiuni totale), 13x13x18 cm (picior), 18x18x18 cm 
(abajur). Lampa este livrată fără bec. Bec tip E14.    

OFRED
87,-

 lămpi de masă și de podea elegante și colorate. Lămpile sunt livrate 
fără bec. Versiuni de culoare: alb, gri, gri-maro taupe, material: 
ceramică + textil. Dimensiuni-nuanță (LxH): 16x15 cm. Înălțimea 
bazei este de 32 cm. Bec tip E14.    

QENNY TIP 1
79,-

 alb 

 lămpi de masă și de podea elegante și colorate. Lămpile sunt livrate 
fără bec. Lampă de masă, material: ciment + metal + material textil, 
culoare: gri deschis + roz auriu + model auriu, (TIP 18) gri deschis 
+ argintiu + alb (TIP 19), gri deschis + aur roz + negru (TIP 20). 
Dimensiuni (LxAxH): 18x18x37,1 cm. Bec tip E 14.    

QENNY TIP 18
112,-

 model auriu 

 lămpi de masă și de podea elegante și colorate. Lămpile sunt livrate fără bec. Trei 
culori: alb, negru și gri, material: ceramică + material textil. Dimensiuni lampă (LxAxH): 
36,5x18x42 cm.   model disponibil doar până la epuizarea stocurilor. 

QENNY TIP 9
119,- 135,-

 alb 

 lămpi de masă și de podea elegante și colorate. Lămpile sunt 
livrate fără bec. Trei combinații de culori: model frunze, model 
păsări și model flori, material: lemn + material textil. Dimensiuni 
lampă (LxAxH): 19,5x19,5x38,5 cm. Bec tip E27.    

QENNY TIP 6
86,-

 model de frunze 

 alb  roz 

QENNY TIP 17
379,-

 negru 

 lămpi de masă și de podea 
elegante și colorate. 
Lămpile sunt livrate fără 
bec. Lampă de podea, 
material: crom + material 
textil. Dimensiuni 
(LxAxH): 15x15x118,5 cm.    

QENNY TIP 21
259,-

 alb 

 roz + alb 

 gri 

QENNY TIP 2

 alb 

QENNY TIP 19

 model păsări 

QENNY TIP 7

 gri-maro taupe 

QENNY TIP 3

 negru 

QENNY TIP 20

 model de flori 

QENNY TIP 8

 cafea + gri 

QENNY TIP 5

 verde 

QENNY TIP 13

 negru 

 lămpi de masă și de podea 
elegante și colorate. Lămpile sunt 
livrate fără bec. Masa, material: 
metal + material textil, culoare 
design: negru. Dimensiuni (LxAxH): 
25x25x60,5 cm. Bec tip E27.    

QENNY TIP 15
199,-

 lămpi de masă, material: ceramică + textil, 
design culoare: alb / albastru / negru sau 
portocaliu / verde / albastru. Dimensiuni 
(LxAxH): 16,5x16,5x30,2 cm. Bec tip E14.    

LENUS
64,-

 alb  portocaliu 

 lămpi de masă moderne, material: 
ceramică, design culoare: alb + model stea 
sau alb+ model pisică. Dimensiuni (LxAxH): 
10x10x21 cm. Lămpile sunt livrate fără bec. 
Bec tip E14.    

BELLE TIP1
99,-

 model stea  model pisică 

BELLE TIP2 negru 

QENNY TIP 10
119,- 135,-

 gri 

QENNY TIP 11
119,- 135,-

 lampă de masă, material: lemn + material textil (TIP 2), metal + material textil (TIP 4 și TIP 
5), crom + material textil (TIP 8). Bec tip E27. Lămpile sunt livrate fără bec.   Modelul este 
disponibil numai până la epuizarea stocurilor. 

JADE TIP 2
109,-

 gri 

 25 x 25 x 53  cm
JADE TIP 4
109,- 125,-

 negru 

 24 x 24 x 55  cm
JADE TIP 5
84,- 95,-

 alb 

 20 x 20 x 39,5  cm
JADE TIP 8
107,- 119,-

 negru 

 24 x 24 x 49  cm

11%11%11%

11% 10%12%
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NEW

 Lămpi de masă moderne, material: metal 
+ textil, design culoare: alb, roz sau 
gri. Dimensiuni (LxAxH): 14x14x34 cm 
(dimensiune totală), 11x11x21 cm (picior), 14 
/ 11x12,5 cm (abajur). Lampa se livrează fără 
bec. Bec tip E14.    

FABEL
113,-

 nichel mat 

126,-

 roz auriu 

 în picioare, material: metal 
+ marmură, culoare nichel, 
120x35x230 cm. Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor. 
Lămpile sunt livrate fără bec. Bec 
tip E27.    

CINDA TIP 1
589,- 649,-

 lămpi de masă, material: metal. 
Dimensiuni (LxAxH): 21x15x45 
cm (dimensiunea totală). 
Lampa este livrată fără bec E27.    

AIDEN TIP1
119,-

 alb 

NEW

 lampă de podea atemporală cu trepied și umbră din lemn 100% bumbac. Dimensiuni 
(LxAxH): 40x30x145,3 cm, material: lemn + material textil, design culoare: natural + alb, 
natural + gri, negru + alb, negru + gri. Lămpile sunt livrate fără bec. Bec tip E27.    

LILA TIP 6
419,-

 lemn natural + alb 

LILA TIP 9
399,-

 lemn negru + alb 

NEW

 gri 

 lămpi de podea, material: metal. 
Dimensiuni (LxAxH): 31x22x139,2 
cm (dimensiunea totală). Lampa 
este livrată fără bec E27.    

AIDEN TIP 2
189,-

 alb 

 veioze, material: metal. Dimensiuni 
(LxAxH): 22x22x141 cm (dimensiunea 
totală). Lampa este livrată fără bec E27.    

AVIER TIP 2
 roz auriu 
299,-277,-

 nichel mat 

 lămpi suspendate, material: metal. 
Dimensiuni (LxAxH): 16,5x16,5x120 cm 
(dimensiunea totală). Lampa este livrată 
fără bec E27.    

AVIER TIP 3
 roz auriu 
114,-97,-

 nichel mat 

 lămpi de masă, material: metal. Dimensiuni 
(LxAxH): 13x13x39,5 cm (dimensiunea 
totală) Lampa este livrată fără bec E14.    

AVIER TIP 1
 roz auriu 
149,-

 roz auriu 
346,-134,-

 nichel mat 

NEW NEW

 gri  negru 

 lămpi suspendate, material: metal. 
Dimensiuni (LxAxH): 15,5x15,5x121,2 
cm (dimensiune totală). Lampa este 
livrată fără bec E27.    

AIDEN TIP 3
79,-

 alb 

 lămpi suspendate, material: metal. 
Dimensiuni (LxAxH): 76x10,5x113,7 cm 
(dimensiunea totală). Lampa este livrată 
fără bec E14.    

AVIER TIP 4

 gri 

 lemn natural + gri 

LILA TIP 7
419,-

 lemn negru + gri 

LILA TIP 10
419,-

 lemn natural + gri 

 lampă de masă cu trepied de lemn și abajur 
din 100% bumbac. Dimensiuni (LxAxH): 
29x20x56 cm, material: lemn + material 
textil. Lămpile sunt livrate fără bec. Bec 
tip E27.    

LILA TIP 2
169,-

 lemn natural + alb 

LILA TIP 1
259,-

 în picioare cu trepied, material: 
metal, culoare negru, (HxW): 62x162 
cm, diametru nuanță 26 cm. Model 
disponibil doar până la epuizarea 
stocurilor. Lămpile sunt livrate fără 
bec. Bec tip E27.    

CINDA TIP 5
429,- 478,-

 în picioare, material: metal + 
material textil, culoare: negru, 
30x30x135 cm. Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor. 
Lămpile sunt livrate fără bec. Bec 
tip E27.    

CINDA TIP 12
329,- 370,-

 în picioare cu trepied, material: 
metal + țesătură, culoare negru 
+ model, (HxW): 155x53 cm, 
diametru abajur: 50 cm. Lămpile 
sunt livrate fără bec. Bec tip E27.  
 Model disponibil doar până la 
epuizarea stocurilor. 

CINDA TIP 6
519,- 580,-

 lampă de masă, material: 
metal + acril, culoare argintiu, 
25x25x39 cm   Model disponibil 
doar până la epuizarea 
stocurilor. 

CINDA TIP 14
339,- 383,-

 lampă de podea, material: 
metal + acril, culoare argintiu, 
46x46x165 cm. Model disponibil 
doar până la epuizarea 
stocurilor.    

CINDA TIP 13
568,- 639,-

 în picioare, material: metal + 
lemn, culoare negru, 40x70x150 
cm. Model disponibil doar până 
la epuizarea stocurilor. Lămpile 
sunt livrate fără bec. Bec tip 
E27.    

CINDA TIP 26
759,- 854,-

 în picioare, culoare gri, material: 
metal, 30x30x139 cm   Bec tip 
E27. Model disponibil doar până 
la epuizarea stocurilor. 

JADE TIP 9
209,- 235,-

 în picioare, material: metal + 
lemn, culoare gri închis (antracit), 
78x30x145 cm. Model disponibil 
doar până la epuizarea stocurilor. 
Lămpile sunt livrate fără bec. Bec 
tip E27.    

CINDA TIP 27
659,- 740,-

 roz  negru 

NEW

 lămpi suspendate, material: metal. 
Dimensiuni (LxAxH): 10,7x10,7x122 cm 
(dimensiunea totală). Lampa este livrată 
fără bec E27.    

LUKEN

64,-

 alb 

 nichel mat 
309,-

NEWNEWNEW

 lampă de podea, material: oțel inoxidabil + 
marmură + metal, design culoare: nichel + 
marmură neagră, (LxAxH): 90x30x166 cm, 
reglabil la o lățime de 90 cm. TIP 16 (LxAxH): 
170x38x200 cm, reglabil la o lățime de 170 
cm. Model disponibil doar până la epuizarea 
stocurilor. Lămpile sunt livrate fără bec. Bec 
tip E27.    

CINDA TIP 15
329,- 370,-

 90 x 30 x 166  cm

CINDA TIP 16
597,- 670,-

 170 x 38 x 200  cm

11%

9% 10% 10% 11% 10% 11%

11%11%

10%
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 gri 

 gri  negru 

NEW NEW

 lămpi suspendate, material: metal. 
Dimensiuni (LxAxH): 18x18x132,2 cm 
(dimensiunea totală). Lampa este livrată 
fără bec E27.    

ASTOK

79,-

 alb 

 lămpi suspendate, material: metal. 
Dimensiuni (LxAxH): 26,3x24,3x117,5 cm 
(dimensiunea totală). Lampa este livrată 
fără bec E14.    

DEVAN

187,-

 alb 

 dimensiune (lxA): 40x150 cm, 
culoare albă    

MALKIA TIP 8
245,-

 oglindă practică pe roți, material: suport 
metalic + cadru din plastic, design culoare: 
negru sau alb. Dimensiuni (LxH): 31x160 
cm.    

DUMAS
149,-

 dimensiune (LxD): 36x126 cm, culoare 
crem    

MALKIA TIP 12
174,- oglindă elegantă pentru pardoseală, 

material: suport metalic + cadru din 
plastic, design culoare: bej. Dimensiuni 
(LxH): 40x150 cm.    

ASUEL
129,-

 oglindă elegantă pentru podea, material: suport metalic + cadru din lemn, design culoare: 
alb - ornament auriu, alb - model fin, negru - model fin sau maro - model sculptat. 
Dimensiuni (LxH): 40x150 cm.    

LAVAL
179,-

 alb - model fin 

 dimensiune (LxD): 38x128 cm, 
culoare argintie    

MALKIA TIP 3
124,-

 dimensiune (LxD): 50x80 cm, 
culoare neagră    

MALKIA TIP 1
128,-

 dimensiune (LxD): 54x64 cm, 
culoare albă    

MALKIA TIP 2
149,-

 dimensiune (LxA): 60x90 cm, 
culoarea argintiu patinat    

MALKIA TIP 6
139,-

 negru - model fin 

 dimensiune (lxA): 29x145 cm, culoare maro    

MALKIA TIP 4
159,-

 oglindă elegantă pentru pardoseală, 
material: suport metalic + cadru din 
plastic, design culoare: argintiu. Dimensiuni 
(LxH): 45x160 cm.    

EZRIN
249,-

 dimensiune (LxD): 38x128 cm, culoare 
argintie    

MALKIA TIP 5
139,-

 alb - model auriu  maro - model 
sculptat 

 dimensiune (LxD): 64x94 cm, culoare 
argintie    

MALKIA TIP 7
209,-

 dimensiune (LxD): 78x108 cm, culoare albă    

MALKIA TIP 9
269,-

 dimensiune (LxD): 66x96 cm, culoare 
argintie    

MALKIA TIP 11
134,-

 dimensiune (LxD): 62x72 cm, culoare albă    

MALKIA TIP 13
184,-

 dimensiune (LxD): 62x82 cm, culoare 
alb-auriu    

MALKIA TIP 14
176,-

 dimensiune (LxA): 62x82 cm, culoare aurie    

MALKIA TIP 15
186,-

 oglinzi elegante cu cadru din lemn în diverse culori, în stoc 
pentru colectarea imediată. malkia
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 nuc 

266,-

 oglindă ovală practică pe 
roți, material: metal, culoare 
design: maro. Dimensiuni 
(LxH): 40x168 cm.   Model 
disponibil doar până la 
epuizarea stocurilor. 

ORKAN
209,-

 oglindă de podea cu cadru 
de design, design: metal 
maro. Dimensiuni (LxAxH): 
42x30x158 cm.    

PANTOS
269,-

 oglindă practică de podea 
cu partea din spate a 
umerașului, material: 
MDF, design culoare: alb. 
Dimensiuni (LxH): 37x168 cm.    

TARAN NEW
399,-

ELISON

 oglinzi simple elegante cu cadru metalic în diverse culori.   Model disponibil doar până la epuizarea stocurilor. 

299,- 335,-

 TIP 3 argintiu 60 x 90  cm 

 oglindă elegantă pentru 
podea, material: suport 
metalic + cadru din plastic, 
design culoare: alb-argintiu. 
Dimensiuni (LxH): 45x170 cm.    

CASIUS
389,-

 oglindă elegantă pentru podea, material: suport metalic + 
cadru din plastic, design culoare: cadru auriu. Dimensiuni (LxH): 
50x168 cm.    

ODINE
389,-

 auriu  alb 

 oglindă practică pe roți, material: MDF, design culoare: alb, negru sau maro. Dimensiuni (LxH): 
40x168 cm.    

NEPTUN
336,-

 maro  negru  alb 

 TIP 14 negru / argintiu
 60 x 60  cm

159,- 179,-

 TIP 9 argintiu / negru  
60 x 90  cm 

189,- 215,-

 TIP12  60 x 60  cm 

129,- 145,-

 oglindă de podea - lemn masiv, culoare: nuc, cireș sau stejar, (LxH): 58x150 cm. În versiunea de 
cireș numai până la epuizarea stocurilor.    

OGLINDĂ
236,- 266,-

11% cireș  Stejar 

266,-

 oglindă, material: MDF, 
design: alb lucios (LxH): 
48x154 cm.   Model disponibil 
doar până la epuizarea 
stocurilor. 

SASKIA
399,- 449,-

 oglindă practică pentru podea, material: lemn masiv, culoare 
stejar sau cappuccino, (LxH): 38x149,5 cm.    

AIDA NEW
287,-

 cappuccino  Stejar 

 oglindă elegantă pentru 
podea, material: metal auriu 
crom - auriu. Dimensiuni 
(LxAxH): 44x35x154 cm.    

LUSET
289,-

 auriu 

 cuier - servitor, material: 
metal, design: gri, (LxAxH): 
46x30x108 cm.    

OTMAR
135,-

 cuier - servitor, material: 
metal + lemn, culoare: crom 
+ alb. Dimensiuni: (LxAxH): 
40x30x107 cm.    

ELIAS
169,-

 cuier - servitor cu scaun 
metal-argintiu + MDF
înfoliat-fag, (LxAxH): 
50x46x119 cm.    

FRANK
218,-

 cuier, design: crom + lemn 
natural, (LxAxH): 46x28x110 
cm.    

SUNIL
149,-

 suport umbrelă, metal-crom 
+ sticlă -negru, diametru: 26 
cm, înălțime: 60 cm.    

OLDO
149,-

 cuier - servitor, crom + 
MDF înfoliat, fag, (LxAxH): 
46x30x110 cm.    

ELO
117,-

 cuier - servitor, metal- 
argintiu + lemn-fag + 
marmură-negru, înălțime: 118 
cm, diametru 30 cm.    

LUKE
247,-

 cuier - servitor, metal-crom + 
lemn-fag, (LxAxH): 48x28x111 
cm.    

IVAN
134,-

12%11% 11% 10% 11%



Verificați în magazin disponibilitatea actuală a produselor. Alte produse vor fi livrate gratuit în termen de 10 zile, dacă nu este specificat altfel în descrierea produsului. Prețurile includ TVA și sunt valabile până la epuizarea 
stocurilor. Dacă produsele nu sunt în stoc, puteți întreba despre posibilitatea de a comanda. Nu suntem răspunzători pentru erorile de tipărire! Dimensiunile date pentru mobilierul tapițat pot avea o diferență de +/- 5 cm. Atunci 
când plasați o comandă vă asumați acest lucru. Nuanțele de culoare ale materialelor din catalog sunt orientative și pot să nu fie identice cu originalul. Catalogul este valabil până la lansarea numărului următor.

Livrăm o gamă largă de produse din catalog în 7 - 14 zile lucrătoare.
Valabilitate 01.09.2021 - până la lansarea unui nou catalog sau până la epuizarea stocurilor.

 cuier, design: metal negru sau alb + bază 
de marmură, diametru 37 cm, înălțime 
175 cm.    

ALAN NEW
148,-

VASIL
169,-

BELVIN
119,-

SIMON
139,-

HORST
189,-

WILLY
119,-

ZORO NEW
217,-

LORIK
79,-

ELOS
148,-

 cuier, material: metal, negru sau alb + bază 
din plastic, diametru: 33 cm, înălțime: 175 
cm.    

SADIK
159,-

 cuier, design: metal alb, negru sau maro + bază de marmură, 
diametru 37 cm, înălțime 175 cm.    

JIMY NEW
156,-

 cuier, material: metal + bază de marmură, 
design: negru sau alb înălțime: 175 cm.    

ELDER
139,-

 cuier, material: 
metal, design: alb. 
Dimensiuni (LxH): 
55x180 cm.    

CALVIN
189,-

 cuier, material: metal + bază de marmură, 
design: alb. Dimensiuni: (LxH): 37x173 cm.    

DION
129,-

 cuier, material: metal + bază de marmură, 
design: negru. Dimensiuni: (LxH): 37x173 
cm.    

EFRAN
149,-

PLENTO
129,-

GANIX
168,-
 Model disponibil 
doar până 
la epuizarea 
stocurilor.    

ADRESA MAGAZINULUI UNDE SE GĂSESC PRODUSELE OFERITE:

144,-
 Cuier metal natural sau alb + diametru 
bază plastic: 30,5 cm, înălțime: 171 cm.  
 În versiunea naturală numai până la 
epuizarea stocurilor. 

FLOVER
155,-

JAKOB
209,-
 Model disponibil 
doar până 
la epuizarea 
stocurilor.    

 Versiunea pe fag disponibilă numai până la 
epuizarea stocurilor.    

HUBERT
245,- 274,-

10%
 fag  arin 

259,-
CHARLES
155,- 175,-

 Model disponibil 
doar până la 
epuizarea stocurilor.    

11%


