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MĂSUȚĂ DE CAFEA
LISABONA

* TVA inclus

Parte din colecția LISABONA

Preț promo* : 380 Lei
Preț vechi:
446 Lei

Ofertă valabilă între 1– 30 Noiembrie 2018
Măsuță de cafea dreptunghiulară

Pentru iubitorii stilului clasic cu note de

Dimensiuni mm (Lungime, lățime,

antichizat, am pregătit o colecție de

înălțime):

seamă - LISABONA - la promoție.

L = 1000 , l = 500, H = 450

Măsuța de cafea Lisabona cu cadru și

Model disponibil: Crem opac și

picioare din panouri furniruite, vopsite și
blat din lemn masiv înnobilat cu furnir de

plop natur

plop, lăcuit, e ideală pentru un living

Produs Made in RO

modern și va fura cu siguranță privirile
invitaților tăi.
Blatul e prevăzut cu bordură și frezare de
pe toate laturile și iese în evidență prin
textura sa naturală, pentru un efect
garantat.
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MASĂ EXTENSIBILĂ LISABONA

* TVA inclus

Parte din colecția LISABONA

Preț promo* : 1173 Lei
Preț vechi:
1379 Lei

Ofertă valabilă între 1– 30 Noiembrie 2018
Fă cunoștință cu o nouă piesă din colecția

Măsuță rotundă extensibilă

Lisabona: Masa rotundă extensibilă.

Dimensiuni mm (Lungime /

Aceasta se va potrivi perfect în bucătăria

lungime extinsă, înălțime):

sau living-ul tău și îți va bucura invitații.

L = 1100 / 1495, H = 760

Prezintă cadru și picioare din panouri
furniruite, vopsite și blat din lemn masiv

Model disponibil: Crem opac și

înnobilat cu furnir de plop, lăcuit și face

plop natur

față cu succes unui număr de până la 6

Produs Made in RO

invitați în varianta extinsă.
Blatul e prevăzut cu bordură și frezare de
pe toate laturile și iese în evidență prin
textura sa naturală.
Se remarcă muchiile rotunjite în stil

antichizat și picioarele cu teșitură
în unghi
3
– caracteristice gamei.

Ofertă valabilă între 1– 30 Noiembrie 2018

VITRINĂ
LISABONA
Preț promo* : 1439 Lei
Preț vechi:
1692 Lei
* TVA inclus
Parte din colecția LISABONA

Vitrină cu 4 uși
Dimensiuni mm
(Lungime, lățime, înălțime):

Alege acest plus grozav pentru living sau

L = 900, l = 380, H = 1800

dormitor, conferă un aer de eleganță și

Model disponibil: Crem opac și

stil oricărei încăperi.

plop natur
Produs Made in RO

Vitrina Lisabona cu 4 uși se poate

lumina din interior. prezintă structură și
picioare din panouri furniruite, vopsite și
placă superioară din lemn masiv
înnobilată cu furnir de plop, lăcuit.
Se remarcă muchiile rotunjite în stil
4
antichizat și picioarele cu teșitură
în

unghi – caracteristice gamei.

Ofertă valabilă între 1– 30 Noiembrie 2018

DULĂPIOR LISABONA

Preț promo* : 764 Lei
Preț vechi:
898 Lei
* TVA inclus

Parte din colecția LISABONA

Dulăpior cu ușă și sertar
Dimensiuni mm

Alege acest dulăpior grozav pentru living
sau dormitor, conferă garantat un aer de

(Lungime, lățime, înălțime):

eleganță și stil încăperii tale.

L = 800, l = 420, H = 800

Dulapul prezintă structură și picioare din

Model disponibil: Crem opac și

panouri furniruite, vopsite și placă
superioară din lemn masiv înnobilată cu

plop natur

furnir de plop, lăcuit.

Produs Made in RO

Se remarcă muchiile rotunjite în stil
antichizat și picioarele cu teșitură în unghi
– caracteristice gamei.
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BUFET LISABONA

* TVA inclus

Parte din colecția LISABONA

Preț promo* : 1118 Lei
Preț vechi:
1315 Lei

Ofertă valabilă între 1– 30 Noiembrie 2018
Bufet cu 2 uși și 2 sertare
Dimensiuni mm (Lungime, lățime,

înălțime):
L = 1350, l = 420, H = 800

Alege acest bufet minunat pentru living, va
oferi garantat un aer de eleganță și stil
încăperii tale.

Model disponibil: Crem opac și

Produsul prezintă structură și picioare din

plop natur

panouri furniruite, vopsite și placă

Produs Made in RO

superioară din lemn masiv înnobilată cu
furnir de plop, lăcuit.
Se remarcă muchiile rotunjite în stil
antichizat și picioarele cu teșitură în unghi
– caracteristice gamei.
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NOPTIERĂ LISABONA

Preț promo* : 409 Lei
Preț vechi:
481 Lei
* TVA inclus

Parte din colecția LISABONA

Ofertă valabilă între 1– 30 Noiembrie 2018

Noptieră

De acum ai și Noptiera Lisabona la

Dimensiuni mm (Lungime, lățime,

promoție, pentru a-ți completa

înălțime):

mobilierul de dormitor.

L = 500, l = 500, H = 500

Produsul prezintă structură și picioare
din panouri furniruite, vopsite și placă

Model disponibil: Crem opac și

superioară din lemn masiv înnobilată cu

plop natur

furnir de plop, lăcuit.

Produs Made in RO

Se remarcă muchiile rotunjite în stil
antichizat și picioarele cu teșitură în
unghi – caracteristice gamei.
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CONSOLĂ LISABONA

* TVA inclus

Parte din colecția LISABONA

Preț promo* : 469 Lei
Preț vechi:
551 Lei

Ofertă valabilă între 1– 30 Noiembrie 2018
Noptieră
Dimensiuni mm (Lungime, lățime,

De acum ai și Consola Lisabona la

înălțime):

promoție, pentru a-ți completa

L = 800, l = 300, H = 850

mobilierul de dormitor.
Produsul prezintă structură și picioare

Model disponibil: Crem opac și

din panouri furniruite, vopsite și placă

plop natur

superioară din lemn masiv înnobilată cu

Produs Made in RO

furnir de plop, lăcuit.
Se remarcă muchiile rotunjite în stil
antichizat și picioarele cu teșitură în

unghi – caracteristice gamei.
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Completează oferta de mai sus cu:
CONSOLĂ LISABONA
Preț promo* : 787 Lei
Preț vechi:
925 Lei

TABLE LAMP LISABONA
Preț promo* : 61 Lei
Preț vechi:
71 Lei
* TVA inclus

Parte din colecția LISABONA

Oferte valabile între 1– 30 Noiembrie 2018
NProduse Made in RO

Produsele prezintă structură și picioare din panouri furniruite, vopsite și
placă superioară din lemn masiv înnobilată cu furnir de plop, lăcuit.
Se remarcă muchiile rotunjite în stil antichizat și picioarele cu teșitură

în unghi – caracteristice gamei Lisabona.
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