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Garnitură de gradină „Padua“, poliratan, gri, 
4 componente/set, perne negre incluse 799 
(03480017/01)

0|

perne incluse patru piese

Cutie perne „Wave“, antracit, plastic, cca. L/H/A: 
120/52/54 cm 139 (69660030/01)

0|

299 RON

Grătar
(89590006/03)

cu termometru

mâner PVC

oţel carbon negru

Hamac „Relax“, diverse culori, policoton, greuta-
te maximă admisă: 100 kg, l/L: cca. 100/200 cm 
44,99 (26720079/05,09-10)

diverse culori

44 99  RON

Hamac

 (26720079/05,09-10)

799 RON

Mobilier grădină

(03480017/01)

l/L: cca. 100/200 cm

129 RON

Bicicletă 
fără pedale
(40810003/01-02)

adecvată copiilor în-
cepând cu vârsta de 2 ani

139 RON

Cutie perne
(69660030/01)

L/H/A: cca. 120/52/54 cm

Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 

Lasă-te vrăjit 

de noile noastre 

oferte de 

primăvară!

Mia
„Spiritu

l casei
“

Valabil 22.03.2018 - 11.04.2018.
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Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 

VRO04-8-a     02

Garnitură lounge „Monaco“, 
poliratan maro, perne poliester bej  
3.690 (07830001/01)

8|

Set de grădină „Penza 2“, eucalipt FSC, 
4 piese/set 1.190 (16680001/02)

9|

Set lounge „Bari“, gri, poliratan/oțel, 
4 piese/set 1.099 (18510002/01)

10|

Balansoar „Hollywood“, antracit, oțel 
pulverizat, perne gri incluse, greutate 
maximă admisă: 220 kg, L/H/A: 
cca. 176/165/134 cm 399 (01870010/01)

1|

Şezlong plajă „Georg“, 
antracit/albastru, textil/oțel, greutate 
maximă admisă max. 120 kg, L/H/A: 
cca. 145/98/59 cm 99 (04220002/01,10)

2|

99 RON

2 | Şezlong plajă

Umbrelă cu picior lateral „Vito“, 
antracit, poliester/oțel, UV 50+, 
iluminare LED, deschidere 3 m 399 
(04220034/01)

3|

Pernă scaun „Poppi“, diverse culori, 
100% poliester, impermeabil, l/L/H: 
cca. 48/115/4 cm 44,99 (05820039/01-03)

4|

Ghirlandă „Fanal II“, metal/plastic, 
excl. baterii 3xAA, incl. 10x0,06 W LED, 
3 V, L: cca. 180 cm 99 (45581820/01)

6|

99 RON

6 | Ghirlandă

Lampă solară „Adrian“, abajur alb, 
plastic, incl. 4 X LED, 0,06W, 3,2 V, 
D/H: cca. 20/66 cm  29,99 (81810088)

7|

Ghiveci de flori „Chloe“, diverse culori, 
metal, l/L/H: cca. 13/13/28 cm 12,99 
(06092180)

5|

29 99  RON

7 | Lampă solară

399 RON

1 | Balansoar

12 99  RON

5 | Ghiveci de flori

399 RON

3 | Umbrelă cu 

picior lateral

44 99 RON

4 | Pernă scaun
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Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 

03     VRO04-8-a

perne incluse

1.190 RON

9 | Set de grădină
1.099 RON

10 | Set lounge

3.690 RON

8 | Garnitură 

lounge
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Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 

1) Mai multe informaţii despre spectrele de eficienţă energetică găsiţi pe pagina 24.
VRO04-8-a     04

Bucătărie „Touch“, front: 340 negru su-
permat, corp: 194 ardezie gri, mânere: 
017 negru, blat: 355 Ferro Bronze.
Dimensiuni: cca. 257/330 cm. 
Insulă dimensiuni: cca.210/107 cm.
Electrocasnicele şi chiuveta nu sunt 
incluse în preţ. 45.000 (04531148/01)
Combinaţie plită-hotă „Nikola Tesla“, 
plită inducţie + hotă aspiraţie, sticlă 
neagră, 7,4 KW, clasă energetică A 1), 
4 zone de gătit, 625 mc/h. Dimensiune: 
L/H/A: cca. 83/51/21 cm (04531131/01)

3|

Poți planifica gratuit bucătăria viselor tale cu ajutorul colegilor noștri. Te așteptăm!

Bucătărie modulară „Samoa“, 
front: alb/stejar Sonoma, 
lungime cca. 270 cm.
Electrocasnicele şi chiuveta nu sunt 
incluse în preţ. 1.799 (25390039/29)

1|

1.799 RON

1 | Bucătărie

Bucătărie modulară „Elona“, corp+blat 
de lucru:brest rauna deschis, frontul: 
sand mat/bordo lucios, dimensiune: 
cca. 275/225 cm.
Electrocasnicele nu sunt incluse în preţ. 
5.699 (04380289/01)

2|

5.699 RON

2 | Bucătărie 
modulară

Bucătărie pe colţ „Inline“, 
front: alb alpin mat, corp şi plintă: 
alb alpin, blat: decor stejar. 
Dimensiuni: cca. 330/150 cm.
Electrocasnicele şi chiuveta nu sunt 
incluse în preţ. 9.999 (04531149/01)

4|

Bucătărie modulară „Sylt“, front + corp: 
alb alpin mat, soclu: alb alpin, blat: 
alb alpin, L: cca. 300 cm.
Electrocasnicele şi chiuveta nu sunt 
incluse în preţ. 11.999 (04530938/01)

5|

livrabil cu 18 variante de 
fronturi la același preț
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Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 

05     VRO04-8-a

Poți planifica gratuit bucătăria viselor tale cu ajutorul colegilor noștri. Te așteptăm!

45.000 RON

3 | Bucătărie

9.999 RON

4 | Bucătărie 
pe colţ

11.999 RON

5 | Bucătărie

livrabil cu 3 variante de 
fronturi la același preț
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Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 

1) Mai multe informaţii despre spectrele de eficienţă energetică găsiţi pe pagina 24.
VRO04-8-a     06

Scaun „Franziskus“, piele ecologică gri, 
cadru metal culoare argintie, 
înălţime şezut cca. 45 cm, L/H/A: 
cca. 42/92/53 cm 69 (07580081/02)

1|

Scaun „John“, piele ecologică, 
maro sau alb, picioare fag masiv, 
înălţime şezut cca. 49 cm, L/H/A: 
cca. 44,5/92/59 cm 139 (10130029/01,04)

2|

139 RON

2 | Scaun

inclusiv iluminare LED A++1), 
L/H/A: cca. 57/192/41 cm 799 
Element TV, 4 sertare, 
L/H/A: cca. 185/50/49 cm 899 
Suport pentru TV, sarcină max. admisă: 
16 kg, L/H/A: cca. 185/70/18 cm 249 
Poliţă de perete, 
L/H/A: cca. 155/20/20 cm 99 
Poliţă de perete, 
L/H/A: cca. 120/20/20 cm 99 
Vitrină, 2 uşi, 
L/H/A: cca. 100/120/41 cm 799 
Dulap, montaj stânga/dreapta, 
L/H/A: cca. 57/192/41 cm 699 
Element TV, 3 sertare, 
L/H/A: cca. 142/50/49 cm 649 
Vitrină, montaj stânga/dreapta, 
L/H/A: cca. 57/119/36 cm 499 
Servantă, 3 uşi, 3 compartimente 
deschise, 
L/H/A: cca. 142/89/41 cm 749 
Măsuţă, 2 sertare, 
L/H/A: cca. 100/50/69 cm 599 
(18030427/01-11)

10|

Program „Kashmir New“, 
decor stejar Wotan/MDF alb.

Elemente disponibile:

Vitrină, montaj stânga/dreapta, 

10|

69 RON

1 | Scaun

Scaun „Viktor“, piele ecologică maro, 
picioare fag masiv, înălţime şezut 
cca. 50 cm, L/H/A: 
cca. 48/105,5/61 cm 249 (10130045/04)

3|

249 RON

3 | Scaun

Scaun „Donna“, ţesătură gri, cadru 
metalic cromat, înălţime şezut 
cca. 47,5 cm, L/H/A: 
cca. 42/99/56 cm 139 (00550007/01)

5|

Scaun „Emma“, piele ecologică, 
culoare alb, cadru rotund cromat, 
L/H/A: cca. 43/101/59 cm 199 
(02890016/01)

6|

Scaun „Rudi“,  vintage maro deschis, 
cadru metalic cromat, înălţime şezut 
cca. 47 cm, L/H/A: 
cca. 42,5/98/58 cm 219 (25400187/01)

7|

219 RON

7 | Scaun

Masă sufragerie „Sigmund“, decor 
melaminat stejar Wotan sau alb, 
grosime blat cca. 22 mm, L/H/A: 
cca. 80/74/80 cm 199 (26470073/02,01)

4|

199 RON

4 | Masă sufragerie

Masă sufragerie „Oskar 138“, decor 
melaminat alb sau stejar Wotan, 
grosime blat cca. 25 mm, L/H/A: 
cca. 138/76/80 cm 349 (26470075/01-02)

8|

349 RON

8 | Masă sufragerie

Mobilier cameră de zi „Lund“, corp: 
decor stejar Sonoma, front: alb, L/H/A: 
cca. 298/196/34 cm 999 (06870232/01)

9|

199 RON

6 | Scaun139 RON

5 | Scaun
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Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 

07     VRO04-8-a

899 RON

Vitrină

549 RON

Comodă înaltă 649 RON

Servantă

799 RON

10 | Vitrină

899 RON

10 | Element TV

Program „MALTA“, decor San Remo deschis/MDF alb lucios. Elemente disponibile:
Vitrină, înclusiv iluminat LED A++1), L/H/A: cca. 96/197/35 cm 899 Vitrină, înclusiv iluminat LED A++1), 
L/H/A: cca. 96/132/35 cm 649 Servantă, 2 uşi, 4 sertare, L/H/A: cca. 138/86/35 cm 649 
Element TV, 3 sertare, L/H/A: cca. 185/50/42 cm 549 Element TV, 2 sertare, L/H/A: cca. 128/50/42 cm 399 
Comodă înaltă, 2 uşi, L/H/A: cca. 96/132/35 cm 549 Poliţă de perete, L/H/A: cca. 128/18/20 cm 99 
Poliţă de perete, L/H/A: cca. 180/18/20 cm 99 Vitrină, inclusiv iluminat A++ 1), L/H/A: cca. 64/197/35 cm 699 
Dulap, 1 uşă, L/H/A: cca. 64/197/35 cm 649 Etajeră, 1 uşă, 1 sertar, L/H/A: cca. 64/197/35 cm 549 (18030318/11-18,41-43)

Măsuţă „Mali“, decor san remo deschis/alb perlat, L/H/A: cca. 110/49/67 cm 209 (18030317/03)

209 RON

Măsuţă

999 RON

9 | Mobilier 

cameră de zi
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Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 

VRO04-8-a     08

Canapea extensibilă 
„Saturn - based“, diverse culori, 
2 perne incluse, suprafaţă de dormit: 
cca. 199/132 cm 1.299 (27030052/03,01-02)

1|

ladă depozitare

funcţie pat

Canapea extensibilă „Spirit“, diverse 
combinaţii de culori, arcuri elicoidale/
spumă, L/H/A: cca. 203/98/92 cm 
1.499 (05710049/03,01-02)

2|

1.499 RON

2 | Canapea 
extensibilă

ladă depozitare

funcţie pat

Fotoliu „Hugo“, piele ecologică, 
diverse culori, înălţime şezut: 
cca. 42 cm, L/H/A: cca. 69/76/59 cm 
299 (23000075/01-02,04-05)

4|

299 RON

4 | Fotoliu

Fotoliu pentru televizor „Nitra“, piele 
ecologică, diverse culori, taburete 
inclus, picioare metal, L/H/A: 
cca. 77/101,5/68 cm 599 (23810269/01-03)

5|

599 RON

5 | Fotoliu pentru 
televizor

funcţie relax

Fotoliu „Atlantis“, gri/antracit, 
piele ecologică/stofă, 
înălţime şezut: cca. 44 cm, 
L/H/A: cca. 116/81/89 cm 849 
Canapea cu două locuri, 
L/H/A: cca. 166/81/89 cm 1.099 

6|

Canapea cu trei locuri, 
L/H/A: cca. 198/81/89 cm 1.299 
(21330060/01-03)
Măsuţă „Iguan“, decor aspect beton/
alb, 2 sertare, L/H/A: 
cca. 110/45/67 cm 339 (18030319/04)

6|

Canapea extensibilă „Roma“, stofă 
maro sau gri, picioare inox, L/H/A: 
cca. 179/84/97 cm 699 (03170018/02,01)

7|

Canapea extensibilă „Max“, 
gri, piele ecologică/stofă, 
înălţime şezut: cca. 48 cm, 
L/H/A: cca. 160/75/100 cm 1.399 
(12860001/01)

8|
Măsuţă „Daytona - based“, sticlă 
securizată, sarcină maximă admisă: 
30 kg, L/H/A: cca. 100/45/60 cm 139 
(19730006/01)

3|

139 RON

3 | Măsuţă

1.299 RON

1 | Canapea 

extensibilă
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Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 

09     VRO04-8-a

849 RON

6 | Fotoliu

1.099 RON

6 | Canapea 
cu două locuri

funcţie pat funcţie pat

1.399 RON

8 | Canapea 
extensibilă699 RON

7 | Canapea 

extensibilă

Dacă dorești să îți montezi 

singur mobila, dar nu ai cu 

ce să o transporți, 

te ajutăm noi!

Închiriază dubița mömax 

pentru 3h la un preț special.

339 RON

6 | Măsuţă
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Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 

VRO04-8-a     10

Colţar „Porto“, piele ecologică nămol/stofă gri, 
dimensiuni: cca. 189/368/226 cm 3.999 (29090022/02,01)

1|

funcţie pat

disponibil stânga/dreapta

Colţar „Briton“, tapiţerie negru/gri, 
L/H/A: cca. 246/164/72 cm 1.499 (05710023/01)

2|

funcţie pat ladă depozitare

Colţar „Vienna“, microfibră gri, 
dimensiune: cca. 247/158 cm 2.299 (21330058/02,01)

3|

funcţie pat ladă depozitare

2.299 RON

3 | Colţar disponibil stânga/dreapta

Colţar „Burner II“, negru, piele naturală/piele ecologică, 
dimensiuni: cca. 174/244 cm 3.999 (05520192/02,01)

4|

Colţar „Harbour“, culoare alb/gri, 2 tabureţi incluşi, 
L/H/A: cca. 260/88/150 cm 1.999 (11360006/01)

5|

Colţar „Crush“, stofă nămol/microfibră maro închis, 3 perne 
decorative incluse, dimensiuni: cca. 276/179 cm 2.999 
Taburet, dimensiuni. cca. 110/44/60 cm 499 (29090028/01-03)

6|

1.499 RON

2 | Colţar

Află mai multe des-

pre serviciul nostru 

de livrare&montaj 

de la colegii noștri!

tetiere şi braţe 
reglabile

3.999 RON

1 | Colţar
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Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 

11     VRO04-8-a

funcţie pat ladă depozitare

disponibil stânga/dreapta

1.999 RON

5 | Colţar

ladă depozitare

funcţie pat
funcţie pat

2.999 RON

6 | Colţar

disponibil stânga/dreapta

3.999 RON

4 | Colţar

Află mai multe des-

pre serviciul nostru 

de livrare&montaj 

de la colegii noștri!
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Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 

VRO04-8-a     12

Dulap cu uşi glisante „Meppen“, 
corp gri metal, 2 uşi cu oglindă, 
decor ruginiu, L/H/A: 
cca. 226/210/62 cm 1.899 
Accesorii disponibile:

Amortizor închidere uşă 299
Iluminare Passe-Partout 699 
(03800571/01-03)

7|

Dulap de haine „Lemgo“, 
decor alb alpin;
cu 5 uşi, L/H/A: 
cca. 226/212/54 cm 1.149 
cu 6 uşi, L/H/A: 
cca. 271/212/54 cm 1.339 
(03800146/01-02)

2|

1.149 RON

2 | Dulap de haine

Dormitor „Martina Based“, stejar 
sonoma/alb, 4 uşi, 2 noptiere, 
dimensiuni cca: 180/200 cm 1.890 
(25220063/04)

6|

Pat tapiţat „Cardiff“, piele ecologică 
albă, tetieră matlasată, picioare: metal 
cromat, diverse duprafeţe de dormit:
cca. 120/200 cm 799 
cca. 140/200 cm 859 
cca. 180/200 cm 999 (27680082/01-03)

4|

Dulap cu uşi glisante „Imperial based“, 
decor stejar San Remo deschis, 3 uşi, 
1 oglindă, 3 bare, 6 poliţe, 
L/H/A: cca. 280/223/65 cm 2.349 
(03800121/02)

3|

2.349 RON

3 | Dulap cu uşi glisante

Dulap de haine „BASE 2“, 2 uşi, decor 
stejar sonoma, 1 bară umeraşe, 
L/H/A: cca. 81/177/52 cm 279 
Sertare complementare dulap 
haine „Base 2“, 2 sertare, 
L/H/A: cca. 80/33/52 cm 169 
(25220031/03,06)

1|

799 RON

4 | Pat tapiţat

279 RON

1 | Dulap de haine

Pat etajat „Yakari“, pin masiv natur 
lăcuit, montaj stânga/dreapta, 
dimensiuni: 2 x 90/200 cm 450 
(25220160/02)

5|

450 RON

5 | Pat etajat

VROa0-VRO04-8-a-12-13_001   12 02.03.18   12:16



Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 

13     VRO04-8-a

1.899 RON

7 | Dulap cu 
uşi glisante

Program „Florenz“, decor alb lucios lăcuit/stejar San Remo. Elemente disponibile:

Dulap de haine, 5 uşi, L/H/A: cca. 231/214/61 cm 1.399 Cadru pat, 2 noptiere incluse, L/H/A: cca. 192/100/215 cm 1.639 
Comodă, 3 sertare, L/H/A: cca. 100,6/80/46 cm 539 Raft demontabil, 2 bucăţi per set, L/H/A: cca. 43,4/1,8/49,5 cm 84 
Raft demontabil, 2 bucăţi per set, L/H/A: cca. 86,8/1,8/49,5 cm 89 Compartimentare interioară, 2 spaţii largi, 1 spaţiu îngust, 
o bară umeraşe, L/H/A cca. 86,8/120/49,5 cm 209 Anexă cu sertare, 3 sertare, L/H/A: cca. 39,5/48/46 cm 249 (08850001/01-07)

1.890 RON

6 | Dormitor

1.399 RON

Dulap de haine

VROa0-VRO04-8-a-12-13_002   13 02.03.18   12:16



Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 

1) Mai multe informaţii despre spectrele de eficienţă energetică găsiţi pe pagina 24.
VRO04-8-a     14

Masă de birou „Petrik“, decor stejar sonoma, suport tastatură, 
suport monitor, L/H/A: cca. 92/83,5/92 cm 189 (21120020/05)

5|

Masă de birou „Stefan“, decor stejar Sonoma, 3 sertare, 
1 uşă, L/H/A: cca. 138/74,4/55 cm 419 (21120112/01)

8|

Scaun rotativ „Surf“, mesh/piele ecologică neagră, 
cadru cromat, sarcină max.100 kg, 
L/H/A: cca. 42/88-98/59 cm 129 (29260012/02)

7|

Scaun rotativ „Tom“, negru/gri, cadru cromat, şezut cu mesh, 
L/H/A: cca. 41/77-89/48 cm 119 (28240059/01)

6|

Scaun rotativ „Nobi“, piele ecologică neagră, 
suport bază nailon, cu cotiere, 
L/H/A: cca. 54/84-96/58 cm 169 (28240058/02)

9|

Scaun directorial „Tarvis“, piele ecologică neagră, ajustabil 
pe înălţime, L/H/A: cca. 65/105-115/71,5 cm 219 (29260018/01)

10|

Masă de birou „Cubus“, decor stejar San Remo/alb, 4 sertare, 
1 uşă, L/H/A: cca. 160/75/70 cm 629 (26980297/01)

11|

Scaun directorial „Emil“, piele ecologică neagră, 
cadrul aluminiu cromat, sarcină maximă 120 kg, 
L/H/A: cca. 64/118-128/70 cm 377 (23810053/01)

12|

Scaun directorial „Riccardo“, piele ecologică gri, 
ajustabil pe înălţime, sarcină max. 120 kg, 
L/H/A: cca. 65/115,5/68 cm 399 (19980003/01)

13|

Dulap cu uşi glisante „VICTOR 2“, corp: alb, front: decor alb/
stejar sălbatic, 2 uşi, L/H/A: cca. 170/195/63 cm  722 
Raft demontabil, 2 bucăți/set, L/H/A: cca. 83/2/48 cm   66 
Amortizor închidere ușă, 2 bucăți/set, 
glisare până la 215 cm  66 (25220061/05,02,04)

1|

ladă depozitare

Pat Boxspring „Integra“, stofă maro, arcuri box spring, 
suprafaţă de dormit: cca. 180/200 cm 3.799 (26480084/01)

3|

3.799 RON

3 | Pat Boxspring

Dulap cu uşi glisante „Milano“, decor alb, sticlă neagră, 2 uşi, 
L/H/A: cca. 270/225/62 cm 1.890 
Rama iluminare Passe-Partout, include iluminare LED A++1), 
L/H/A: cca. 270/225 cm 399 (25220086/03-04)

2|

Pat Boxspring „Toscana“, tapiţerie: Toledo gri/decor stejar 
sălbatic, saltea 7 zone şi somieră incluse, 
suprafafă de dormit: cca. 180/200 cm 3.899 (26480029/01)

4|

3.899 RON

4 | Pat Boxspring

1.890 RON

2 | Dulap cu uşi 

glisante
722 RON

1 | Dulap cu uşi 

glisante
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Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 
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419 RON

8 | Masă de birou

129 RON

7 | Scaun 
rotativ189 RON

5 | Masă de birou

169 RON

9 | Scaun rotativ

629 RON

11 | Masă de 
birou

377 RON

12 | Scaun 
directorial

399 RON

13 | Scaun 
directorial

219 RON

10 | Scaun 

directorial

119 RON

6 | Scaun rotativ
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Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 

1) Mai multe informaţii despre spectrele de eficienţă energetică găsiţi pe pagina 24.
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Program „Avensis“, decor stejar San 
Remo.
Elemente disponibile:

Dulap chiuvetă, 2 sertare, decupaj 
sifon, L/H/A: cca. 75/53/45 cm 899 
Dulap inferior, 1 uşă, 1 sertar, 
L/H/A: cca. 35/72/33 cm 499 
Dulap suspendat, 1 uşă, 
L/H/A: cca. 35/72/20,5 cm 299 
Dulap mediu, 1 uşi, 1 sertar, 
L/H/A: cca. 60/128,5/33 cm 899 
Dulap cu oglindă, cu iluminare LED 
A++1), întrerupător şi priză, 
L/H/A: cca. 75/72/20,5 cm 999 
(18030338/01-05)
Chiuvetă, alb, marmură minerală cu 
garnitură preaplin, 
L/H/A: cca. 75/16/46 cm 399 
(23090002/01)

8|

Program „Koleta“, 
front si corp decor alb.
Elemente disponibile:

Dulap chiuvetă, 2 uşi, 
L/H/A: cca. 65/54/33 cm 99 
Dulap înalt, 2 uşi, 
2 compartimente deschise, 
L/H/A: cca. 33/196/33 cm 249 
Dulap inferior, 1 uşă, 1 sertar, 
L/H/A: cca. 33/80/33 cm 139 
Dulap suspendat, 1 uşă, 
L/H/A: cca. 33/70/20 cm 99 
Dulap cu oglindă, 3 uşi cu oglindă, 
L/H/A: cca. 65/70/21 cm 349 
(21120090/01-05)

7|

Chiuvetă, lavoar ceramică, fără kit 
montaj, L/H/A: cca. 55/22,5/42 cm 
199 (19550023/01)

7|

Cuier „Mia“, decor stejar san remo 
deschis, uşi alb mat, dulap, poliţă, 
1 sertar, băncuţă, 3 cârlige şi oglindă 

5|

inclusă, L/H/A: cca. 150/190/30 cm 
539 (18030258/02)

5|

Garderobă „Gilmore“, decor gri/roşu, 
panou, raft, oglindă, cârlige, 
pernă şezut, L/H/A: 
cca. 125,6/180,2/41,5 cm 1.111 
(06870144/01)

6|

Înscrie-te în programul nostru de fidelitate pentru a profita de oferte speciale!

Noptieră „Pepe“, diverse variante, 
1 sertar, 1 spaţiu depozitare, L/H/A: 
cca. 39/41/28 cm 69 (25220121/01-04)

1|

Etajeră suspendată „Dream“, 
corp alb, spate verde, L/H/A: 
cca. 90/48/16 cm 109 (18030237/01)

2|

109 RON

2 | Etajeră 
suspendată

Etajeră „Funny“, diverse culori, 
4 spaţii depozitare, L/H/A: 
cca. 42-76/190/30 cm 349 
(10870168/01-02,12-13)

3|

Comodă „Malta“, 
decor stejar Kraft/alb:
cu 1 sertar, 2 uşi, L/H/A: 
cca. 96,4/86/39,9 cm 419 
cu 4 sertare, 2 uşi, L/H/A: 
cca. 137,5/86/40 cm 649 
cu 4 sertare, 3 uşi, L/H/A: 
cca. 179/86/40 cm 809 (18030367/04-06)

4|

419 RON

4 | Comodă

349 RON

3 | Etajeră

69 RON

1 | Noptieră
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Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 
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899 RON

8 | Dulap chiuvetă

999 RON

8 | Dulap 
cu oglindă

99 RON

7 | Dulap chiuvetă
249 RON

7 | Dulap înalt

349 RON

7 | Dulap 
cu oglindă

1.111 RON

6 | Garderobă
539 RON

5 | Cuier

VROa0-VRO04-8-a-16-17_002   17 02.03.18   12:17



Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 

1) Mai multe informaţii despre spectrele de eficienţă energetică găsiţi pe pagina 24.
VRO04-8-a     18

Pernă decorativă „Knoten“, diverse culori, 100% poliester, 
l/L: cca. 35/35 cm 44,99 (76960082/01-03)

2|

44 99 RON

2 | Pernă 
decorativă

Perdea „Sigrid“, diverse culori, 100% poliester, 
l/L: cca. 140/245 cm 79,99 (47890062/01-06)

10|

Lenjerie de pat „Ella“, gri-maroniu/verde, 100% bumbac, cu 
fermoar, l/L: cca. 140x200 / 70x90 cm 79,99 (50820070/01-02)

8|

Lenjerie de pat „Paul“, diverse culori, 100% bumbac satinat, 
l/L: cca. 140x200 / 70x90 cm  99 (45620206/01-03)

9|

Plapumă matlasată în carouri, „Modern Mittel“, 
alb, înveliş: 100% bumbac, umplutură: 40% pene/60% puf, 
l/L: cca. 140/200 cm 189 (79920183/02)
Pernă „Flo“, alb, înveliş: 100% bumbac, 
umplutură: 100% pene, l/L: cca. 70/90 cm 44,99 (79920318/01)

12|

Plapumă matlasată „Aloe Vera“, 
înveliş: 100% poliester cu Aloe Vera, 
umplutură:100% poliester, l/L: cca. 140/200 cm 69,99 
Pernă „Aloe Vera“, l/L: cca. 70/90 cm 39,99 (82130053/01-02)

11|

Vas ornamental pentru ghiveci „Jimmy“,  
culori natur, zambilă de apă, 
D/H: cca. 16/16 cm 29,99 
D/H: cca. 22/20 cm 39,99 
D/H: cca. 28/24 cm 44,99 (81270111/01-03)

1|

Felinar „Hailey“, natur, bambus, cu interior sticlă, 
D/H: cca. 26/30 cm 49,99 
D/H: cca. 30/40 cm 59,99 (47270005/01-02)

5|

49 99 RON

5 | Felinar

Cutie bijuterii „Joris“, verde mentă/alb, lemn, închidere 
magnetică, L/H/A: cca. 19,1/12,9/11,8 cm 69,99 
(82310064/01-02)

6|

69 99 RON

6 | Cutie bijuterii

Pătură „Alice“, diverse culori, 100% bumbac, 
D: cca. 150/180 cm 89,99 (77040377/01-04)

4|

89 99 RON

4 | Pătură

Veioză „Irma“, diverse culori, ceramică/textil, 
excl. 1xE14 / 40 W, L/H/A: cca. 18/25/18 cm, clasă de 
eficienţă energetică: A++ - E1) 24,99 (82270048/01,05,09)

7|

Pernă decorativă „Zoe“, diverse culori, 100% poliester, 
cu fermoar, l/L: cca. 60/60 cm 69,99 (66410037/01-03)

3|

69 99  RON

3 | Pernă 

decorativă

29 99  RON

1 | Vas ornamental

24 99  RON

7 | Veioză
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Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 
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99 RON

9 | Lenjerie de pat

189 RON

12 | Plapumă 
matlasată

79 99  RON

8 | Lenjerie de pat

69 99  RON

11 | Plapumă 

matlasată

79 99  RON

10 | Perdea
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Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 

1) Mai multe informaţii despre spectrele de eficienţă energetică găsiţi pe pagina 24.
VRO04-8-a     20

Preş „Happy Home“, verde, 70% fibră de 
nucă de cocos, 30% PVC, antiderapant, 
l/L: cca. 40/60 cm 29,99 (44370019/01)
Preş „Hearts“, maro, 50% fibră de nucă 
de cocos, 50% cauciuc, 
l/L: cca. 40/60 cm 34,99 (44370020/01)

9|

Lampadar „Stella“, cromat/alb, suport 
marmură, excl. 5x40 W, E14, H: 
cca. 110/210 cm, clasă de eficienţă 
energetică: A++ - E1) 359 (82270028)

1| Plafonieră cu LED „Giorgia“, 
metal cromat, incl. 4x7,2W LED, 
2880 Lumen, 3000 Kelvin, 
l/L/H: cca. 38/38/14,4 cm, clasă de 
eficiență energetică: A+1) 269 (82270225)

5|

Plafonieră cu LED „Leana“, alb, 
metal/acril, incl. 1x24 W SMD-LED, 
1920 Lumen, 4000 Kelvin, D/H: 
cca. 41/12,5 cm, clasă de eficienţă 
energetică: A1) 109 (82270220)

4|

109 RON

4 | Plafonieră cu LED

Lustră cu LED „Jano“, aluminiu/acril 
mat, incl. 1x17 W LED-SMD, 
1921 Lumen, 3000 Kelvin, 
clasă de eficiență energetică: A+1) 299 
(47200008/02)

3|

299 RON

3 | Lustră cu LED

Lustră „Asti“, negru, metal/plastic, 
excl. 1x60 W, E27, l/L/H: 
cca. 35/35/125 cm, clasă de eficienţă 
energetică: A++ - E1) 129 (83680064)
Lustră „Fynn“, negru, metal, D/H: 
cca. 30/125 cm, excl. 1x60 W, E27, 
clasă de eficienţă energetică: A++ - E1) 
139 (83680152)

2|

269 RON

5 | Plafonieră cu 

LED

359 RON

1 | Lampadar

129 RON

2 | Lustră

Covor „Belis“, multicolor, 
100% polipropilenă, 
l/L: cca. 80/150 cm 119 
l/L: cca. 120/170 cm 179 
l/L: cca. 160/230 cm 299 (77590013/01-03)
Covor „Pop 1“, l/L: cca. 80/150 cm 119 
(77590173/02)

l/L: cca. 120/170 cm 179 (77590182/02)

l/L: cca. 160/230 cm 299 (77590183/02)

6|

Covor shaggy „Fancy 2“, violet/gri, 
albastru/gri, 100% poliester, 
l/L: cca. 120/170 cm 269 (32340118/01-02)

8|

Blană sintetică de oaie „Lisa“, 
diverse culori, 100% poliacril, 
l/L: cca. 60/90 cm 39,99 (42280034/01-02)

10|

Covor pentru copii „Cars“, 
„Pony“, „Jungle“, multicolor, 
100% polipropilenă, 
l/L: cca. 120/170 cm 159 
(77590046/01;0047/01;0048/01)

11|
Covor shaggy „Stefan“, diverse culori, 
100% poliester, l/L: cca. 80/150 cm 179 
(39580022/01-05)

l/L: cca. 120/170 cm 279 (39580023/01-05)

7|
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Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 
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29 99 RON

9 | Preş 39 99  RON

10 | Blană sintetică 

de oaie

269 RON

8 | Covor shaggy119 RON

6 | Covor țesut

159 RON

11 | Covor 
pentru copii

179 RON

7 | Covor shaggy
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Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 
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Go Green

Traversă de masă „Grean Leaf“, diverse motive, 
100% bumbac, l/L: cca. 45/150 cm 34,99 (33990012)

1|

Suport farfurie „Leaf“, diverse culori, materiale natur, 
l/L: cca. 33/50 cm 6,99 (46280101)

4|

Pahar „Fabio“, diverse culori, plastic, cu infuzor și pai, 
capacitate: cca. 550 ml 11,99 (06092425)

2|

11 99 RON

2 | Pahar cu pai

Şorţ „Grean Leaf“, multicolor, 100% bumbac, cu buzunar, 
l/L: cca. 60/90 cm 24,99 (33990010)
Mănuşă pentru gătit, verde smarald, 100% bumbac, 
l/L: cca. 18/32 cm 6,99 (33990009)
Şervet termic, multicolor, 100% bumbac, 
l/L: cca. 20/20 cm 4,99 (33990011)

3|

Carafă pentru apă „Brio“, sticlă transparentă, 
capac colorat, capacitate: cca. 1 L 34,99 (43430198)

5|

34 99 RON

5 | Carafă 
pentru apă

Ghiveci „Eden“, diverse culori, metal, 
D/H: cca. 11,5/12 cm 17,99 (47570037/01-02)

D/H: cca. 15/13,5 cm 24,99 (47570038/01-02)

6|

D/H: cca. 19,5/21 cm 34,99 (47570039/01-02)

D/H: cca. 33,8/17,8 cm 29,99 (47570040/01-02)

6|

17 99 RON

6 | Ghiveci

Pahar „Alisha“, multicolor/verde, plastic, D: cca. 13 cm 6,99 
Bol „Alisha“, multicolor/verde, plastic, 
D: cca.: 14,7/15 cm 9,99 
Farfurie „Alisha“, multicolor/verde, plastic, 
D: cca. 20 cm 9,99 D: cca. 25 cm 10,99 
Bol pentru salată „Alisha“, multicolor/verde, plastic, 
D: cca. 25,5 cm 24,99 
Tavă servire „Alisha“, multicolor, plastic, 
l/L/H: cca. 30/46/3 cm 39,99 
(47570041/03,09,02,08,04,10,05,11,01,07,06)

7|

Sistem depozitare „Daisy“, verde, textil, pentru flori, 
l/H: cca. 40/50 cm 34,99 (52460001)

8|

Scaun grădină „Sammy“, antracit, poliratan/aluminiu, 
greutate maximă admisă: 120 kg, 
L/H/A: cca. 56/89/64 cm 119 
Masă pentru grădină „Sammy“, gri, polywood, 
L/H/A: cca. 70/72/70 cm 239 
L/H/A: cca. 150/74/90 cm 599 (26720085/03,06-07)

9|

34 99  RON

1 | Traversă de 

masă

24 99  RON

3 | Şorţ

6 99  RON

4 | Set de masă
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Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul promoției. 
Prețurile se înțeleg în lei şi sunt valabile în limita stocului disponibil. 
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6 99  RON

7 | Veselă sezon

34 99 RON

8 | Sistem 
depozitare

119 RON

9 | Scaun grădină

de la

239 RON

9 | Masă grădină
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Vizitați-ne şi online: www.moemax.ro

Toate ofertele sunt valabile în intervalul 22.03.2018 - 11.04.2018, în limita stocului 
disponibil. Prețurile marcate cu ** sunt prețurile de vânzare valabile până la începutul 
promoției. Toate preţurile afişate includ T.V.A. şi se înțeleg în lei! Preţurile afişate 
sunt preţuri de vânzare şi nu includ accesorii sau obiecte de decor! Imagini cu titlu 
de prezentare, produsele pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării 
caracteristicilor, designului, fără notificare prealabilă de la producători. 
Dimensiunile exacte, precum şi instrucţiuni pentru întreţinerea produselor sunt 
disponibile în magazinele noastre. Nu comercializăm în cantităţi comerciale. 
Promoţia nu poate fi cumulată cu alte reduceri!  Nu ne asumăm răspunderea pentru 
eventualele greșeli de tipar. Marcajul Best Price se referă la articole cu cel mai bun 
raport calitate/preţ care se regăsesc în sortimentul nostru 
în momentul actual.
Impressum: SC MOEMAX.RO. SRL, Calea Aradului 123, 
300645 Timişoara, RO 36860294.

Timișoara, Calea Aradului 123
Orar: Luni-Sâmbătă: 09:00-20:00, Duminică: 09:00-19:00
e-mail: serviciu.client@moemax.ro, Tel.: 0256 254 600

Suport sticle „Vincenz“, 
negru, metal/lemn, 
L/H/A: cca. 22/31,5/12 cm 29,99 
L/H/A: cca. 33/31,5/22 cm 54,99 
(47570023/01-02)

6|

29 99 RON

6 | Suport sticle

Set tacâmuri „Ronda“, inox 18/0, 
lucios, 20 piese/set 59,99 (67430074)

5|

Serviciu de masă „Lea“, alb, porțelan, 
20 piese/set 69,99 (71360088)

4|

Buchet lalele „Sophie“, diverse 
culori, plastic, H: cca. 45 cm 34,99 
(42970660/01-03)

1|

Vază „Plancio“, roz/verde, ceramică, 
H: cca. 20,5 cm 13,49 
H: cca. 27 cm 17,99 (42970667/01-03,05)

2|

13 49 RON

2 | Vază

Iepure decor „Clara“, roz, lemn, 
H: cca. 19 cm 9,99 
H: cca. 36 cm 19,99 (42970901/01-02)

3|

9 99 RON

3 | Iepure decor

69 99  RON

Best Price
4 | Serviciu 

de masă 59 99 RON

5 | Set tacâmuri

34 99  RON

1 | Buchet lalele

Spectrul de eficiență 
energetică 
corpuri de 

iluminat

      
      
      
      
      
      
      

Spectrul de eficiență 
energetică 

hote
      
      
      
      
      
      
      

Spectrul de eficiență 
energetică 

frigidere, 
cuptoare 
şi maşini 

de 
spălat 

vase

      
      
      
      
      
      
      

Pentru o primăvara în trend alege:

Mia
„Spiritu

l casei
“
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