
POSTEĽNÁ BIELIZEŇ, 140/200 
70/90 cm 19,99 (79920255/01)

POSTEĽNÁ BIELIZEŇ, rôzne 
farby, 140/200 70/90cm 14,99 
(88070068/01-03)

POSTEĽNÁ BIELIZEŇ, 
3 rôzne farby, 140/200, 
70/90cm 16,99 (45620201/01)

POSTEĽNÁ BIELIZEŇ, rôzne 
farby, 140/200, 70/90cm 
19,99 (79920282/01-03)

1999

Posteľná bielizeň, 

100% bavlna

1999

Posteľná bielizeň, 

100% bavlna

1699

Posteľná bielizeň 

100% polyester

1499

Posteľná bielizeň 

100% polyester

1+1
zdarma

1+1
zdarma

1+1
zdarma

1+1
zdarma

Uvedené ceny sú predajné ceny bez dekorácie do vypredania zásob. *Pôvodná cena sa 
vzťahuje na výrobcom nezáväzne odporúčanú cenu. **Pôvodná cena sa vzťahuje 
na našu doterajšiu predajnú cenu. Väčšiu ponuku nájdete na www.mobelix.sk

Top ponuky 
nielen na spálne
Ponuka platí od 12.02.2018 do 25.02.2018.
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ROHOŽKA DO KÚPEĽNE A WC, 
s výrezom alebo bez, 100% polyes-
ter, pranie do 30°C, 50/50cm 9,99 
(77040597/01-08;0599/01-08)

VANKÚŠ NA STOLIČKU, rôzne far-
by, 100% polyester, 40/40/2,5 cm 
4,99 (05820040/01-03)

UTERÁK, rôzne farby, 100% bavl-
na, 500g/m2, 70/140 cm 14,99 
(48380012/02)

STOLOVÁ LAMPA, keramika, bez 
1xE14, 40W, V: 28 cm, vhodná 
pre žiarovky en. triedy A++ - E 
12,99 (33250110/01-04)

1995namiesto 49,95*

1499

Uterák 70/140 cm

499

Vankúš na stoličku

999
Rohožka do 

kúpeľne a WC

1299

Stolová lampa

1+1
zdarm

a

1+1
zdarm

a

1+1
zdarm

a

1+1
zdarm

a

Uvedené ceny sú predajné ceny bez dekorácie do vypredania zásob. *Pôvodná cena sa 
vzťahuje na výrobcom nezáväzne odporúčanú cenu. **Pôvodná cena sa vzťahuje 

na našu doterajšiu predajnú cenu. Väčšiu ponuku nájdete na www.mobelix.sk
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VRCHNÝ MATRAC, s jadrom 
z komfortnej peny, výška 
cca 4 cm, poťah prateľný do 
40°C, cca 90/200 cm 24,95 
(09270042/01)

SKLADACÍ MATRAC, penové 
jadro, stredný stupeň tvrdosti, 
max. nosnosť 80 kg, výška cca 
8 cm, D/Š:cca 185/65 cm 19,95 
(09270028/01)

1995

-60%

namiesto 49,95*

Skladací matrac

2495

-64%

namiesto 69,90*

Vrchný matrac 

cca 90/200 cm

ochrana matraca

optimalizuje tlak matraca 
na telo

Uvedené ceny sú predajné ceny bez dekorácie do vypredania zásob. *Pôvodná cena sa 
vzťahuje na výrobcom nezáväzne odporúčanú cenu. **Pôvodná cena sa vzťahuje 
na našu doterajšiu predajnú cenu. Väčšiu ponuku nájdete na www.mobelix.sk

MSKb0-MSK02-8-b-02-03_Flappe1_002   3 08.01.18   16:42



ZÁVES, 100% polyester, 
140/245cm 29,95 
(60320034/01-04)

ÚLOŽNÝ PRIESTOR NA KOLIES-
KACH, s vekom, transparentný, 
plast, D/Š/V: cca 57/39/17 cm 
9,99 (82490346)

SADA TYČÍ NA ZÁVESY, kov- 
nerez, D: 240 cm 29,95 (69950030)

RIASIACA SPONA, rôzne farby a 
dizajny 4,99 
DEKORAČNÁ SPONA,  5,99 
(13560317;0106;0319;46280043)

vhodný na tyč alebo 
koľajnicu

999

Úložný priestor na 

kolieskach

2995

Sada tyčí na 

závesy

2995
Záves

1999

1999

1699

1499

499

Riasiaca sponaod
1+1

zdarma

1+1
zdarma

1+1
zdarma

1+1
zdarma

Uvedené ceny sú predajné ceny bez dekorácie do vypredania zásob. *Pôvodná cena sa 
vzťahuje na výrobcom nezáväzne odporúčanú cenu. **Pôvodná cena sa vzťahuje 

na našu doterajšiu predajnú cenu. Väčšiu ponuku nájdete na www.mobelix.sk
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