
POVLEČENÍ, různé barvy, 
140/200 70/90cm 399,- 
(88070068/01-03)

POVLEČENÍ, 3 různé barvy, 
140/200, 70/90cm 469,- 
(45620201/01)

POVLEČENÍ, 140/200 
70/90 cm 579,- (79920255/01)

POVLEČENÍ, různé barvy, 
140/200 70/90cm 579,- 
(79920282/01-03)

579,-
Povlečení, 100% 

bavlna

579,-
Povlečení, 100% 

bavlna

469,-
Povlečení 100% 

polyester

399,-
Povlečení 100% 

polyester

1+1
zdarma

1+1
zdarma

1+1
zdarma

1+1
zdarma

Uvedené ceny jsou prodejní ceny bez dekorací, do vyprodání zásob. 
*Původní cena se vztahuje na výrobcem nezávazně doporučenou prodejní cenu.  
**Původní cena se vztahuje na naši doposud platnou prodejní cenu. 
Vice nabídek najdete na www.mobelix.cz

Nabidka platí od 12.02.2018 do 25.02.2018.

Otevírací 
nabídky pokračují
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OSUŠKA, různé barvy, 100% ba-
vlna, 500g/m2, 70/140 cm 399,- 
(48380012/02)

VRCHNÍ MATRACE, s jádrem z 
komfortní pěny, výška 4 cm, po-
tah pratelný do 40°C, cca 90/200 
cm 769,- (09270042/01)

SKLÁDACÍ MATRACE, pěnové 
jádro, střední stupeň tvrdosti, 
max. nosnost 80 kg, výška cca 
8 cm, Š/D: cca 65/185 cm 539,- 
(09270028/01)

STOLNÍ LAMPA, 1xE14, 40W, Š/V: 
cca 15,5/28 cm 349,- (33250110/01-04)

PŘEDLOŽKA DO KOUPELNY 
A WC, s výřezem nebo bez, 
100% polyester, praní do 30°C, 
50/50cm 299,- 
(77040597/01-08;0599/01-08)

POLŠTÁŘ NA ŽIDLI, různé barvy, 
100% polyester, 40/40/2,5 cm 
129,- (05820040/01-03)

místo 1.699,-*

539,-
místo 1.599,-*

399,-
 Osuška 70/140 cm

129,-
Polštář na židli

299,-
Předložka

349,-
 Stolní lampa

Uvedené ceny jsou prodejní ceny bez dekorací, do vyprodání zásob. 
*Původní cena se vztahuje na výrobcem nezávazně doporučenou prodejní cenu.  

**Původní cena se vztahuje na naši doposud platnou prodejní cenu. 
Vice nabídek najdete na www.mobelix.cz

1+1
zdarm

a

1+1
zdarm

a

1+1
zdarm

a

1+1
zdarm

a
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VRCHNÍ MATRACE, s jádrem z 
komfortní pěny, výška 4 cm, po-
tah pratelný do 40°C, cca 90/200 
cm 769,- (09270042/01)

SKLÁDACÍ MATRACE, pěnové 
jádro, střední stupeň tvrdosti, 
max. nosnost 80 kg, výška cca 
8 cm, Š/D: cca 65/185 cm 539,- 
(09270028/01)

ochrana matrace

optimalizuje tlak matrace 
na tělo

769,-
-54%

místo 1.699,-*

Vrchní matrace 

90/200 cm

539,-
-66%

místo 1.599,-*

Skládací matrace

Uvedené ceny jsou prodejní ceny bez dekorací, do vyprodání zásob. 
*Původní cena se vztahuje na výrobcem nezávazně doporučenou prodejní cenu.  
**Původní cena se vztahuje na naši doposud platnou prodejní cenu. 
Vice nabídek najdete na www.mobelix.cz

MCZb2-MCZ02-8-b_MUT-EOe-Liberec-02-03_Flappe1_002   3 08.01.18   16:43



ÚLOŽNÝ PROSTOR NA KO-
LEČKÁCH, s víkem, transparent-
ní, plast, D/Š/V: cca 57/39/17 
cm 199,- (82490346)

SADA TYČÍ NA ZÁVĚSY, kov- 
nerez, D: 240 cm 869,- (69950030)

ZÁVĚS, 100% polyester, 
140/245cm 869,- (60320034/01-04)

ŘASÍCÍ SPONA, různé barvy a 
vzory 129,- DEKORAČNÍ SPONA 
169,- (13560317;0106;0319;46280043)

579,-

579,-

469,-

399,-

199,-
Úložný prostor na 

kolečkách

869,-
Sada tyčí na 

závěsy

869,-
Závěs

129,-
Řasící sponaod

1+1
zdarma

1+1
zdarma

1+1
zdarma

1+1
zdarma

Uvedené ceny jsou prodejní ceny bez dekorací, do vyprodání zásob. 
*Původní cena se vztahuje na výrobcem nezávazně doporučenou prodejní cenu.  

**Původní cena se vztahuje na naši doposud platnou prodejní cenu. 
Vice nabídek najdete na www.mobelix.cz
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