
VSTAVANÁ KUCHYŇA, dekor dub Halifax/biela, 
bezúchytkové otváranie, bez spotrebičov a drezu 
1.699,- (04530050/01)

1.699,-
namiesto 1.999,-**

bez spotrebičov a 
drezu

-15%

Uvedené ceny sú predajné ceny bez dekorácie do vypredania zásob. *Pôvodná cena sa vzťahuje na nezáväznú doporučenú spotrebiteľskú cenu. 1, Platí do 31.7.2020. Neplatí pre 
už uzavreté zákazky. Bez plynových, vodovodných a elektrických prípojok. Na všetky rozložené kuchynské programy sa akcie „Dodanie & montáž“nevťahuje (Budú účtované ceny 

podľa bežného sadzobníka)

3D 
plánovanie 

zdarma
Doprava a 
montáž 

za 1,-1)

NEMECKÁ 
KVALITA
ZA SKVELÉ 
CENY

Online Shop: 
mobelix.sk

Nakupujte 
výhodne 

na splátky

Mia
Duch domu 
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VSTAVANÁ KUCHYŇA, dekor grafit/dub Vintage, bez spotrebičov a drezu 1.599,- 
obklad výklenku a barový stôl za príplatok (14970007/01)

Dodanie 
a montáž 

za 1,- 1)

Mia
Duch domu 

VSTAVANÁ KUCHYŇA „MOON“, dekor biela matná/
čierna štruktúra kameňa, šírka cca 300 cm, bez 
spotrebičov a drezu, obklad výklenku za príplatok 949,- 
(18710637/06,03)

VSTAVANÁ KUCHYŇA, dekor červená hrdza/dub Siera, čierne madlové úchyty, bez spotrebičov a 
drezu, rozmer rohu cca 303/220 cm, obklad výklenku za príplatok 2.599,- barová pracovná doska a 2 
ks regály pod závesné skrinky za príplatok (04530057/01)

1.599,-
namiesto 1.799,-**

bez spotrebičov a 
drezu

-11%

2.599,-
namiesto 3.099,-**

bez spotrebičov a 
drezu

-16%

949,-
bez spotrebičov a 

drezu

Uvedené ceny sú predajné ceny bez dekorácie do vypredania zásob. *Pôvodná cena sa vzťahuje na nezáväznú doporučenú spotrebiteľskú cenu. 1, Platí do 31.7.2020. Neplatí pre už uzavreté zákazky. Bez plynových, vodovodných a 
elektrických prípojok. Na všetky rozložené kuchynské programy sa akcie „Dodanie & montáž“ nevzťahuje (Budú účtované ceny podľa bežného sadzobníka)MSK07-0-k     02/03

3D 
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VSTAVANÁ KUCHYŇA, dekor alpská biela matná, čierne kovové úchytky, 
bez spotrebičov a drezu, rustikálny komínový digestor za príplatok 4.999,- 
(04530061/01)

VSTAVANÁ KUCHYŇA, dekor čierny betón/dub San 
Remo, bez spotrebičov a drezu, rozmer: 120/254 cm + 
higboard komoda š. 180 cm 2.599,- Veľký výber farieb 
a dekorov dreva na objednávku. (04530591/01)

VRÁTANE 
HIGHBOARD KOMODY

klikni & rezervuj zdarmaklikni & vyzdvihni zdarmaOnline Shop: mobelix.sk

2.599,-
namiesto 5.198,-**

Vstavaná kuchyňa

-50%

4.999,-
namiesto 5.999,-**

bez spotrebičov a 
drezu

-16%
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Dodanie a 
montáž 
za 1,- 1)

KUCHYNSKÁ LINKA „ATENA“, biela vysoký lesk/dekor dub Craft, pracovná 
doska vcelku v dekoru dub Craft, bez spotrebičov a drezu, tlmené dovieranie 
dvierok, výška horných skriniek cca 72 cm, šírka: cca 240 cm 649,- OBKLAD 
VÝKLENKU 59,- (26460021/20-21)

649,-
namiesto 979,-* -33%

Kuchynská linka, 
šírka cca 240 cm

VSTAVANÁ KUCHYŇA, dekor: divoký dub/sivo-modrý, 
bez spotrebičov a drezu, rozmer rohu: cca 400/250 cm 
2.099,- Barový stôl za príplatok (18710633/01-02)

SKLADOM | VYSOKÝ LESK

KUCHYNSKÁ LINKA „SAMOA“, biela/dekor dub 
Sonoma, vr. 2-dielnej sady spotrebičov a drezu, cca 150 
cm 549,- (25390039/33)

SKLADOM 
 
V CENE 
VARNÁ DOSKA 
CHLADNIČKA 
DREZ

549,-
namiesto 999,-* -45%

Kuchynská linka 
šírka 150 cm

Veľký výber 
farieb a 
dekorov 
dreva na 

objednávku

2.099,-
namiesto 2.499,-**

bez spotrebičov a 
drezu

-16%

KUCHYNSKÝ PROGRAM „MILANO“ bez spotrebičov a drezu, farba: antracit/dekor dub 
San Remo
NAPR: SKRINKA NA RIAD, Š/V/H: cca 50/200/57 cm 105,- SPODNÁ SKRINKA, 
Š/V/H: cca 40/86/60 cm 64,90 DREZOVÁ SKRINKA, Š/V/H: cca 50/86/60 cm 54,90 
ZÁSUVKOVÁ SKRINKA, Š/V/H: cca 50/86/60 cm 109,- HORNÁ SKRINKA, Š/V/H: cca 
40/54/32 cm 34,90 HORNÁ SKRINKA, Š/V/H: cca 100/54/32 cm 45,90  33,50  11,- 
Možnosť rozšíriť o ďalšie kuchynské skrinky. (25390053/01,04-13,15-19,21-22,25-26,33,42-
43,49,51-52)

SKLADOM

MOŽNOSŤ ROZŠÍRIŤ 
O ĎALŠIE SKRINKY

109,-
namiesto 199,-* -45%

Spodná skrinka š. 
cca 50 cm

6490
namiesto 120,-* -45%

Spodná skrinka š. 
cca 40 cm

Sledujte nás na:

Všetky ponuky sú platné od 22.06.2020 do 30.06.2020, do vypredania zásob. Chyby sadzby a tlačové chyby sú vyhradené.  
Všetky ceny sú predajné ceny. vrát. DPH. Omyly, medzipredaj a modelové zmeny sú vyhradené. Špeciálne akcie ako 1+1 zdarma sa 
nemusia vzťahovať na E-shop. Tovar bez dekoračných predmetov. Odber iba v množstvách typických pre domácnosť. 
Tiráž: Vydáva a rozširuje: Möbelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava info@moebelix.sk

Bratislava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Košice, Prešov, Dunajská Streda, Levice, Košice

klikni & rezervuj zdarmaklikni & vyzdvihni zdarmaOnline Shop: mobelix.sk
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