
Veľký výber farieb, 
materiálov a rozmerov:

dub Sonoma ořech Royal

bílá lesklá

bílá matná dub San Remo

šířky 151,181,201,225,
250, 280,300 cm

výšky
197,
223,
235cm

například program IMPERIAL

(03800121/98)

Neplatí na zboží vystavené v prodejně.
Příslušenství na objednávku za příplatek.

10.999,-
místo 18.180,-**

Š: 225 cm,
V: 223 cm

-32%

Online Shop: 
mobelix.cz

-45%
na plánovatelné
skříně
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dekory frontu/korpusu:

dekory skel:

šířky 167,188,200,225,249,280,298,336,373,400 cm

výška
222 cm
nebo
240 cm

množství různých rozměrů

-45% na
plánovatelné skříně

různé kombinace dekorů

200 cm 250 cm 300 cm (3 dveře)

300 cm (4 dveře) 350 cm

různé typy skříní
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Uvedené ceny jsou prodejní ceny bez dekorací, do vyprodání 
zásob. *Původní cena se vztahuje na nezávaznou doporučenou 
spotřebitelskou cenu. **Původní cena se vztahuje na naši doposud 
platnou prodejní cenu. Více nabídek najdete na www.mobelix.cz 

šířky 167,188,200,225,249,280,298,336,373,400 cm

222 cm

240 cm

plánovatelné skříně

SLUNEČNÍK „LECCI“, polyester, kov, s funkcí naklonění, rozpětí: 180 
cm 129,- (04220003/01,03-04,08-09)

STOHOVATELNÉ KŘESLO „STITCH“, kov/plast/textil, max. nosnost 
120kg, 54/96/76 cm 499,- (03480022/01,06,11)

GRILL „GRILLMAX“, karbonová ocel, s kamenem na pizzu, cca 
72/124/58cm 2.290,- (89590006/02)

ZAHRADNÍ SESTAVA „MOSKAU“, kov. podstavec, podsedáky, 
rohová lavice 213/130 cm, max. nosnost 240kg, 2 x taburet Š/V/H: 
40/38/40 cm, max. nosnost 120 kg, výškově nast. stůl 120/64 cm 
12.999,- (03480073/01)

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ STŮL 
| POLOHOVATELNÉ

12.999,-
místo 16.999,-**

Sedací souprava

2.290,-
místo 2.799,-**

Gril

499,-
Stohovatelné křeslo

129,-
místo 149,-**

Slunečník
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TRUHLÍK NA KVĚTINY „LIMBO“, ocelový rám, výplet z umělé hmoty, 
Š/V/H: cca: 62/50/20 cm 599,- (07830010/01)

ZAHRADNÍ LEHÁTKO „GEORG“, potah: textil, podstavec: ocel, 
Š/V/H: 145/98/59 cm, max nosnost: cca 110 kg 499,- OSUŠKA 
NA LEHÁTKO „ENRICO“, Š/D: cca 70/200 cm, různé barvy 199,- 
(04220002/01,11;48380009)

1) Takto označené zboží není vystaveno v prodejně. Je možné si ho 
objednat online. Dodání tohoto zboží je zdarma, bez výnosu.

199,-
místo 399,-** -50%

Osuška na lehátko

599,-
místo 649,-**

Truhlík na květiny

499,-
Zahradní lehátko

BALKONOVÁ SESTAVA „ANA“, kov/textil/sklo, stůl 
60/70 cm, 2 x židle 46/56/82 cm, max. nosnost 120 kg, 
omezené množství 1.299,- (19450003/01)

HOUPACÍ SÍŤ „CIARA“, bavlna, modřínové dřevo, 
max. nosnost 120kg, Š/V/H: 315/115/110 cm 2.799,- 
(24830006/01)

2.799,-
místo 3.499,-** -20%

Houpací síť

1.299,-
místo 1.999,-** -35%

Balkonová sestava

objednávejte
ONLINE 1)

objednávejte
ONLINE 1)

dodání 
zdarma

dodání 
zdarma
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