
FRISSENTARTÓ DOBOZ „SONJA“, 10-részes, műa-
nyag, kb. 40/25/15cm, átlátszó/színes fedél 999,- 
(82490231)

10-részes

KÉZI MIXER, 5 sebességfokozat, nemesacél 
keverőfejjel és dagasztókarral, turbófunkció, 
220V-240V, 200W, kétféle szín 2.990,- 
(44130001)

MENNYEZETI LÁMPA „LADETO“, 1 égős, acél/textil, E27, 
60W-os izzóval, 835Lm, kb. 45/110cm 8.888,- 2 égős, 
kb. 78/22/110cm 13.333,- ÁLLÓLÁMPA, kb. 28/157,5cm 
11.990,- ASZTALI LÁMPA, E27, 40W-os izzóval, 640Lm, 
kb. 12/28,5cm 3.990,- szürkésbarna, energiaosztály: D 
(33480792;0795;0809;0805)

 10 részes

999,-FtFrissentartó doboz

eredeti ár 
3.490,- Ft**

-14%
2.990,-FtKézi mixer eredeti ár 

11.990,- Ft**

-25%
8.888,-FtMennyezeti lámpa, 1 égős

eredeti ár 

14.990,- Ft**

-20%
11.990,-FtÁllólámpa

Az akció 2018.02.22-03.07-ig érvényes! Nem érvényes a kifutó és akció alatt álló termékekre. Az 
akció más kedvezményekkel nem összevonható, kivéve a hitelakció. Nem érvényes a már megkötött 
szerződésekre. (04530000/01;0588/05;1029/04,11)

-tól

PALACSINTASÜTŐ „GEPA“,  
PTFE-bevonattal, fém/bakelit,  
átm. kb. 25cm, többféle szín 
1.222,- (72060010)

eredeti ár 
1.490,- Ft**

-17%
1.222,-FtPalacsintasütő

NÉMET
MINŐSÉGI
TERMÉK

BÁRSZÉK, barna, fekete vagy 
szürke bőrhatású huzattal, 
krómozott, vázzal, állítható 
magassággal, terhelhetőség: 
max. 120kg 11.990,- 
(23810098/03,01,04)

eredeti ár 

16.990,- Ft**

-29%
11.990,-FtBárszék

A képeken feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. Az akció időtartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. 
A **-al jelölt árak az akció kezdetéig alkalmazott eladási áraink. Látogassa meg weboldalunkat is: www.moebelix.hu
A Top Ár jelölés az adott időszakban a Möbelix kínálatának legjobb ár-érték arányú ajánlata.

Ajánlataink érvényesek: 2018.02.22-tól 2018.03.07-ig, 

Konyhahetek!
-30%az egyedi  

tervezésű vertiko konyhákra!
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SAROKKONYHA BLOKK, kb. 175/305cm ,selyemszürke/San Remo tölgyfa dekor frontokkal, korpusz: 
selyemszürke dekor, munkalap, lábazat: San Remo tölgy dekor, 5 részes beépített gépszettel, egyedileg 
tervezhető, rendelhető, a mérték az Ön konyhája, ingyenes számítógépes látványtervezés áruházainkban 
599.900,- Raktárról, azonnal is kapható! (04530593/01-03;1029/17)

AZONOS ÁRON RENDELHETŐ 

- 42 féle fogantyúval 
- 8 frontszínben 
- 17 korpuszszínben 
- 46 féle munkalappal 

A BLOKK TARTALMAZZA: 

- Beépített elelktromos sütő 

- Üvegkerámia főzőlap 
- Kürtős páraelszívó 
- Hűtő-mélyhűtő kombináció 

- 12 terítékes mosogatógép 

- "Soft close" ajtó és fiók 
mechanika

SAROKKONYHA, kb. 185/280 cm, San Remo tölgy dekor és magasfényű fekete 
frontokkal, San Remo tölgy dekor korpusszal, beépített 4 db-os gépszettel, 
számtalan színkombinációban, egyedileg rendelhető, ingyenes látványtervezés 
áruházainkban 999.900,- (04530605/03)

Teljes mélységben 
kihasználható fiókok

Design megoldások

+Az ár tartalmazza 
Elektromos sütő 
Üvegkerámia főzőlap 
Design elszívó 
Beépített hűtőgép A++ 
Fékezős fiókok, ajtók

+Azonos áron 
12 Frontszin 
17 Korpuszszin 
46 féle munkalap

FIX KONYHABLOKK, kb. 300cm széles, jégfehér fényes frontok, a korpusz és a 
munkalap sötét szilfa dekor kivitelben, beépített 5 részes gépszettel és moso-
gatótálcával, szilfa színű fali dekorpanelekkel, Szé:kb.300cm, raktárról azonnal 
kapható! 399.900,- (04380296/01)

Beépített 
elektromos 
sütő

inox kürtős 
páraelszívó

Beépített, 
60 cm-es, 
mosoga-
tógép

Gáz-Elektromos 
főzőlap 
(szimbólikus 
fotó)

Beépített 
hűtő-mélyhűtő 
kombináció

eredeti ár 

1.159.900,- Ft** 999.900,-Ft4 db-os beépített, inox gépszettel

MAGAS 
FELSŐSZEK- 
RÉNY, Szé/

Ma/Mé: kb. 50/ 
89/35cm 21.990,- 

(18030444/16) 

ÜVEGEZETT 
FELSŐSZEK- 

RÉNY, Szé/Ma/Mé: 
kb.50/57/35cm 

19.990,-
 (18030444/23)

SAROKSZEK- 
RÉNY, Mére-

te: kb.60/ 
57/32cm 
24.990,-

(18030444/25) 

FELSŐSZEK- 
RÉNY PÁRA-

ELSZÍVÓHOZ, 
Szé/Ma/Mé: 
kb. 60/32/

35cm 12.990,-
(18030444/10)

FELSŐSZEK- 
RÉNY,  Mérete: 

kb. 100/ 
57/35cm 
24.990,-

(18030444/22)

A KONYHAPROGRAM 
ELŐNYEI 
- Időtálló MDF frontok 
- Munkalapok felár 
nélkül 
- 60 cm-es alsó 
szekrény mélység 
- "Soft close" ajtó, fiók 
záródást csillapító 
mechanika 
- Lapraszerelt kivitel, 
az egyszerű szállításért 
- Raktárról azonnal 
kapható

POLCOS 
KAMRA-

SZEKRÉNY, 
Szé/Ma/Mé: 
kb.50/200/ 

57cm, 42.990,-
(18030444/01)

FIÓKOS SZEKRÉNY, 
munkalappal, Szé/Ma/
Mé:kb. 50/86/ 57cm 

47.990,-
(18030444/12)

MOSOGATÓ SZEK-
RÉNY, munkalappal, 

tálca nélkül Szé/Ma/Mé: 
kb. 100/86/57cm 37.990, 

(18030444/11) 

ALSÓSZEK- 
RÉNY, munkalappal, 

Mérete: kb. 60/86/55cm 
32.990,-

(18030444/07)

SÜTŐSZEKRÉNY, 
kb. 60/86/57cm 

17.990,-
(18030444/10)

ALSÓ 
SAROKSZEKRÉNY, 

munkalappal, Szé/Ma/Mé: 
kb. 110/86/57cm 47.990,-  

(18030444/09)

KOSÁR, 
17.990,-

(180303444/27)

 KIHÚZHATÓ 
RÁCSOS KAMRA-
SZEKRÉNY,Szé/
Ma/Mé: kb.30/ 

200/57cm, 
59.990,-

(18030444/03)    

ELEMES KONYHAPROGRAM, MATT FEHÉR MDF FRONTOK, „WOTAN“ TÖLGYFA DEKOR KORPUSZ ÉS MUNKALAP KOMBINÁCIÓBAN

EZ MIND 
BENNE VAN!

399.900,-FtFix konyhablokk 5 db-os gépszettel

eredeti ár 

46.990,- Ft** 42.990,-Ft
Polcos kamaraszekérny, Szé/

Ma/Mé: kb. 50/200/57cm

8,80% THM a konyhákra!

Reprezentatív példa Cofidis Áruhitel igénylése esetén: 
1 500 000 Ft hitelösszeg esetén (termék/szolgáltatás 
készpénzára: 1 875 000 Ft 
önrész: 375 000 Ft) a havi törlesztőrészlet 47 443 Ft, 
referencia 
THM: 8,80%, futamidő: 36 hónap 
hitelkamat(fix): évi 8,80%, teljes visszafizetendő 
összeg: 1 707 948 Ft, a hitel teljes díja (kamat): 
207 948 Ft (a hitel teljes díjában foglalt díj: 0 Ft;  
jutalék: 0 Ft; költség: 0 Ft; adó: 0 Ft).  
A referencia THM az itt megjelölt hitelösszeg és futamidő 
figyelembevételével került meghatározásra, a teljes 
hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és 
közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm.rend. 9. § (1) 
bekezdés e) pontja és 9.§ (3) bekezdése alapján.  
A feltüntetett adatok átutalás vagy csoportos beszedési 
megbízásos fizetési mód választása esetén érvényesek.  
A feltételeket és a részleteket a Cofidis Magyarországi 
Fióktelepe weboldalán (cofidis.hu) a mindenkor hatályos 
Cofidis Áruhitel általános szerződési feltételekben 
megtalálja. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, 
a hitelbírálat jogát a Cofidis Magyarországi Fióktelepe 
fenntartja. 

Az MMXH Lakberendezési Kft a Cofidis Magyarországi 
Fióktelepe hitelközvetítőjeként jár el. (Hitelösszeg 
30.000 Ft-1.500.000 Ft között igényelhető.) 

Érvényességi idő: 2018.02.22-től-2018.03.07-ig.
1. Az MMXH Lakberendezési Kft. belső szabályzata alapján 
egyedi konyharendelés esetén 30% önerő befizetése 
szükséges.

NÉMET
MINŐSÉGI
TERMÉK

NÉMET
MINŐSÉGI
TERMÉK

eredeti ár 

699.900,- Ft**

-14%
599.900,-Ft5 db-os beépített gépszettel

MHU03-8-a 02/03

Konyhahetek! -30% az egyedi tervezésű vertico konyhákra!
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ÉTKEZŐGARNITÚRA, elemei: 1 db asztal 4 db étke-
zőszékkel, alumínium színű fém lábakkal, 8 mm vastag 
tejüveg asztallappal, szék: szürke textilbőr huzattal, 
asztal Szé/Ma/Mé.: kb. 120/75/80cm 33.333,- 
(10800007/01)

ÉTKEZŐSZÉK , modern megjelenés, szürke 
textilbőr és finom szőtt szövet kombinációban, 
króm színű csővázas lábakkal, Szé/Ma/Mé: kb. 
45/92/56cm 14.990,- (05750089/01)

SZÁNKÓTALPAS SZÉK, szürke textilbőr 
huzattal, szőtt szürke textilbetéttel, csi-
szolt nemesacél vázzal, Szé/Ma/Mé: 
kb. 44/97/60cm 16.990,- (05750090/01)

eredeti ár 

21.990,- Ft**

-22%
16.990,-FtSzánkótalpas szék

eredeti ár 

21.990,- Ft**

-31%
14.990,-FtÉtkezőszék

33.333,-FtÉtkezőgarnitúra

FIX KONYHABLOKK, kb. 300cm széles, jégfehér fényes frontok, a korpusz és a 
munkalap sötét szilfa dekor kivitelben, beépített 5 részes gépszettel és moso-
gatótálcával, szilfa színű fali dekorpanelekkel, Szé:kb.300cm, raktárról azonnal 
kapható! 399.900,- (04380296/01)

ÉTKEZŐASZTAL, nagyobbítható, dió, bükk és cseresznye színekben, tömörfa és furnérozott-lakkozott kivitel, 150cm-
ig bővíthető asztallappal, Szé/Ma/Mé: kb. 120-150/80/74cm, az asztal színeihez harmonizáló székek nagy választék-
ban kaphatók 29.990,- ÉTKEZŐSZÉK, tömör bükkfa vázzal és háttámlával, az asztalokkal harmonizáló színekben, 
szövetkárpitozott ülőfelülettel, Szé/Ma/Mé:kb.46/95/54cm 11.990,- (27440351/01-03;0066/02,05-06)

eredeti ár 

39.990,- Ft**

-25%
29.990,-FtÉtkezőasztal

eredeti ár 

13.990,- Ft**

-14%
11.990,-FtÉtkezőszék

ÉTKEZŐASZTAL, szupermatt fehér üveg asztallappal, lakkozott fekete fém lábakkal, terhelhetőség:  
kb. max. 60kg-ig, Szé/Ma/Mé: kb. 140/76/90cm 36.990,- SZÁNKÓTALPAS SZÉK, steppelt fekete textilbőr 
huzattal, fehér kontrasztvarrással, porszórt alumínium vázzal, terhelhetőség: max. 120kg-ig,Szé/Ma/Mé:  
kb. 55/98,5/41,5cm 8.990,- (22390041/01;15610001/01)

Készlet erejéig!

eredeti ár 

62.990,- Ft**

-41%
36.990,-FtÉtkezőasztal

8.990,-FtSzánkótalpas szék

A képeken feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. Az akció időtartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. 
A **-al jelölt árak az akció kezdetéig alkalmazott eladási áraink. Látogassa meg weboldalunkat is: www.moebelix.hu
A Top Ár jelölés az adott időszakban a Möbelix kínálatának legjobb ár-érték arányú ajánlata.

Konyhahetek! -30% az egyedi tervezésű vertico konyhákra!
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SAROKGARNITÚRA, barna mikroszálas szövettel, ágyfunkcióval, ágyneműtartóval, fekvőfelület: kb. 
196/138cm, sarokméret: kb. 244/172cm 159.900,- (05520394/03-04)

ágyfunkcióval, 
ágyneműtartóval

SAROKGARNITÚRA, korpusz és 2 kispárna szürke mikroszálas huzattal, ülés és 
nagypárnák szürke szövettel, ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, fekfővelület: 
kb. 200/128cm, sarokméret: kb. 174/270cm 129.900,- ÜLŐKE, kb. 83/44/78cm 
29.990,- (29090011/05-07,99)

ágyneműtartóval ágyfunkcióval

SAROKGARNITÚRA, U-formájú, világosszürke, steppelt mikroszálas huzattal, ágyfunk-
cióval, ágyneműtartóval, valódi hátfallal, Szé/Ma/Mé: kb. 159/315/180cm 199.900,- 
(08120021/01-02,99)

SAROKGARNITÚRA, antracitszürke és világosszürke mikroszálas huzat kom-
binációban, ágyfunkcióval, állítható fejtámassszal, karfafunkcióval, 
sarokméret: kb. 311/233cm 399.900,- ÜLŐKE, Szé/Ma/Mé: 
kb. 107/43/75cm 69.990,- (05520403/01-03,99)

eredeti ár 

159.900,- Ft**

-18%
129.90

0,-FtSarokgarnitúra

199.900
,-FtSarokgarnitúra

eredeti ár 

469.900,- Ft**

-14%
399.90

0,-FtSarokgarnitúra

Készlet erejéig!

SAROKGARNITÚRA, szürke, szőtt szövetű ülőrésszel, karfával és 3 párnával, 
sötétszürke korpusszal, rugós kárpitozással, ágyfunkcióval és állítható karfa-
funkcióval, ülésmagasság: kb. 41cm, sarokméret: kb. 292/171cm 169.900,- 
(29090018/01-03,99)

állítható 
karfák

fekvőfelülete kb.223/117cm

eredeti ár 

199.900,- Ft**

-15%
169.900

,-FtSarokgarnitúra

Új!

ágyneműtartóval

ágyfunkcióval

159.900
,-FtSarokgarnitúra

eredeti ár 

229.900,- Ft**

ágyfunkcióval állítható fejtámasszalkarfafunkcióval

A képeken feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. Az akció időtartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. 
A **-al jelölt árak az akció kezdetéig alkalmazott eladási áraink. Látogassa meg weboldalunkat is: www.moebelix.hu

MHU03-8-a 04/05

Nappali bútor ajánlatok!
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ELEMES NAPPAL PROGRAM, kolumbia diófa korpusszal és magasfényű 
fekete fronttal, fém fogantyúval, elemei: VITRIN, 1 üveg ajtóval, 3 belső 
polccal, Szé/Ma/Mé: kb. 59,1/197,1/41,6cm 59.990,- TV-ELEM,2 fiókkal, 
3 nyitott tárolóval, Szé/Ma/Mé: kb. 157,9/41,5/41,3cm 37.990,- 
FALIPOLC, 1 tárolórésszel, Szé/Ma/Mé: kb. 140/25,6/21,9cm 12.990,- 
VITRIN, 2 belső polc, 1 fiókkal, 1 ajtóval, Szé/Ma/Mé: 
kb. 98,2/159,9/41,3cm 69.990,- KOMÓD, 4 fiókkal, 3 nyitott tároló-
résszel, 1 ajtóval, Szé/Ma/Mé: kb. 162,9/83,1/41,3cm 69.990,- 
DOHÁNYZÓASZTAL, nyitott tárolórésszel, Szé/Ma/Mé: 
kb. 90/42,5/55,2cm 19.990,- (06870203/01-06)

VITRINKOMBINÁCIÓ, Sonoma tölgy dekor kivitelben, lakkozott fekete 
üvegajtó kerettel, elemei: 1 TV-elem, 1 falipolc, 1 álló és 1 faliszekrény, Szé/
Ma/Mé: kb. 233/190/40cm 39.990,- (18030429/01)

VITRINKOMBINÁCIÓ, magasfényű fehér és fehér dekor kombinációban, 4 ré-
szes, elemei: 1db vitrin, 1db, faliszekrény, 1db falipolc és 1db TV-elem, Szé/Ma/
Mé: kb. 230/200/38cm 49.990,- (11070094/01)

Készlet erejéig!

VITRINKOMBINÁCIÓ, tölgy dekor kivitelben, 4 részes, elemei: vitrin, faliszekrény, 
polcos elem, TV-elem, Szé/Ma/Mé: kb. 300/301/41cm 59.990,- (06870236/01)

Új!
VITRINKOMBINÁCIÓ, homoktölgy dekor és fehér dekor kombinációban, 
LED-üvegpolc világítással, energiaosztály: A++, Szé/Ma/Mé: kb. 264/195/45cm 
79.990,- TÁLALÓSZEKRÉNY, 2 ajtó, 3 fiók, Szé/Ma/Mé: kb. 179/91/45cm 
49.990,- (11070039/01-02)

59.990,-FtVitrinkombináció

eredeti ár 

69.990,- Ft**

-42%
39.990,-FtVitrinkombináció

12.990,-FtFalipolc

69.990,-FtKomód

SAROKGARNITÚRA, szürke, szőtt szövetű ülőrésszel, karfával és 3 párnával, 
sötétszürke korpusszal, rugós kárpitozással, ágyfunkcióval és állítható karfa-
funkcióval, ülésmagasság: kb. 41cm, sarokméret: kb. 292/171cm 169.900,- 
(29090018/01-03,99)

Készlet erejéig!

49.990,-FtVitrinkombináció

eredeti ár 

77.990,- Ft**

79.990,-FtVitrinkombináció

eredeti ár 

99.990,- Ft**

59.990,-FtVitrin

A képeken feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. Az akció időtartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. 
A **-al jelölt árak az akció kezdetéig alkalmazott eladási áraink. Látogassa meg weboldalunkat is: www.moebelix.hu

Nappali bútor ajánlatok!
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KANAPÉÁGY, szürke szövet huzattal, narancs színű 
párnákkal, ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, fekvőfe-
lület: kb. 135/190cm, Szé/Ma/Mé: kb. 82/75/190cm 
44.444,- (12860009/01)

ágyfunkcióvalágyneműtartó

KANAPÉÁGY, szürke vagy barna szövet huzattal, 
ezüstszínű fém lábakkal, ágyfunkcióval, Szé/Ma/Mé: 
kb., 179/87/96cm 49.990,- (03170018/01-02)

ágyfunkcióval

KANAPÉÁGY, textilbőr/szövet huzattal, 
ágyfunkcióval, krómozott lábakkal, Szé/
Ma/Mé: kb. 240/82/102cm, fekvőfelülete: 
130/187cm, azonos áron 3 féle színben 
kapható, egyedi áron más huzattal is rendel-
hető 119.900,- (12860010/01,03,05)

eredeti ár 

59.990,- Ft**

-16%
49.990,

-FtKanapéágy

44.444,
-FtKanapéágy

ágyfunkcióval

ágyneműtartóval

Kanapéágy

FOTELÁGY, fekete textilbőr/szürke szövet huzattal, 
szivacskárpitozással, Szé/Ma/Mé: kb. 98/85/80cm 
49.990,- KÉTÜLÉSES KANAPÉ, szürke/petrol szövet 
huzattal, Szé/Ma/Mé: kb. 144/85/80cm 69.990,- 
(27680015/01,03)

eredeti ár 

59.990,- Ft** 49.990,
-FtFotelágy

Készlet erejéig!

119.900
,-FtKanapéágy

eredeti ár 

129.900,- Ft**

ágyneműtartóval ágyfunkcióval

KANAPÉ, ülésrész, 4 kispárna 4 nagypárna szürke 
szövet huzattal, karfa és 4 közepes párna fehér 
bőrhatású huzattal, ágyneműtartóval, ágyfunkció-
val, Nosag rugózattal, fekvőfelület: kb. 240/190cm, 
Szé/Ma/Mé: kb. 290/80/140cm 189.900,- 
(23000062/02,99)

eredeti ár 

231.900,- Ft**

-18%
189.90

0,-FtMegakanapé

KANAPÉÁGY, sötétszürke/ezüstszürke, fehér/szürke vagy feke-
te/világosszürke textilbőr és szövet kombinációban, komfortos, 
rugós ülőfelülettel, vendégággyal, ágyneműtartóval, Szé/Ma/Mé: 
kb. 213/ 93/90cm 79.990,- (29090019/01-03,99)

fekvőfelülete: 
kb. 201/140cm

ágyneműtartó

79.990,
-FtKanapéágy

KANAPÉÁGY, kék velúr huzattal, 2 kék kockás szövet dísz-
párnával, 2 karpárnával, hullámrugós kárpitozással, krómszínű 
lábakkal, ágyfunkcióval, ágyneműtartóval, fekvőfelület: 
kb. 145/203cm, Szé/Ma/Mé: kb. 203/87-75/97cm 109.900,- 
(04660029/01)

eredeti ár 

129.900,- Ft**

-15%
109.90

0,-FtKanapéágy

ágyfunkcióval ágyneműtartóval

A képeken feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. Az akció időtartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. 
A **-al jelölt árak az akció kezdetéig alkalmazott eladási áraink. Látogassa meg weboldalunkat is: www.moebelix.hu
A Top Ár jelölés az adott időszakban a Möbelix kínálatának legjobb ár-érték arányú ajánlata.
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SZENDVICS MATRAC, hideghab maggal, viszkózhab 
borítással, magas minőségű, klímaszálas, steppelt 
szövetbevonat, levehető és max. 60°C-on mosható 
huzattal, allergiásoknak is ajánlott, fekvőfelület: 
kb. 90/200cm 34.990,- kb. 140/200cm 57.990,- 
(09270038/01,03,99)

CIPZÁRRAL

KLIMATIZÁLT 
SZELLŐZŐ 

CSATORNÁK
VISZKÓZ 
HABMAG HIDEGHAB

EXTRA 
NAGYSÁGOK ÉS 
HOSSZÚSÁGOK

ÖSSZECSUKHATÓ ÁGY, fekete fém váz, ágyrács, görgők, habszivacs 
matrac, Szé/Ma/Mé: kb. 80/190/38cm, 19.990,- (25360047/01)

ÚJ!

MATRAC, 7 zónás komforthab maggal, hullámvágás-
sal, levehető és max. 60°C-on mosható huzattal, 
2-es keménységi fokkal, összmagasság: kb. 18cm, 
kb. 90/200cm 39.990,- kb. 140/200cm 59.990,- 
(26380116/01,03)

7 ZÓNÁS 
RENDSZER CIPZÁRRAL ÁGYRÁCS, 28 db-os lécszerkezet, állítható 

keménység a derékrésznél, súlymegosztó he-
vederrel, kb. 90/200cm 15.990,- kb. 80/200cm 
15.990,- kb. 120/200cm 19.990,- 
kb. 140/200cm 21.990,- (26380085/01,03-
04,02,99)

HÁLÓSZOBA ÖSSZEÁLLÍTÁS, tölgy dekor, alpesi fehér dekor rátéttel, ELEMEI: 5 nyíló ajtós szekrény, Szé/Ma/Mé: 
kb. 225/210/58cm, futon ágykeret, fekvőfelület kb. 180/200cm, matrac, ágyrács és dekoráció nélkül, 2db éjjeliszek- 
rény, Szé/Ma/Mé: kb. 52/40/38cm/db 99.990,- BELSŐ POLC, 3 db-os szett, Line grey dekor, Szé/Ma/Mé: 
kb.  43/2/50cm 8.990,- KOMÓD, 1 ajtós, 4 fiókkal, Szé/Ma/Mé: kb. 81/83/41cm 39.990,- (17870378/04,03,05,99)

ágykerettel, ruhásszekrénnyel, 

2 db éjjeliszekrénnyel

KANAPÉÁGY, szürke vagy barna szövet huzattal, 
ezüstszínű fém lábakkal, ágyfunkcióval, Szé/Ma/Mé: 
kb., 179/87/96cm 49.990,- (03170018/01-02)

kb. 225cm

15.990,-FtÁgyrács, kb. 90/200cm

eredeti ár 

49.990,- Ft**

-20%
39.990,-Ftkb. 90/200cm

eredeti ár 

46.990,- Ft**

-25%
34.990,-FtSzendvics matrac, kb. 90/200cm

19.990,-Ft

99.990,-FtHálószoba összeállítás

EMELETES ÁGY, tömör natúr fenyőfa, lakkozott, létra jobb és bal oldalra is 
szerelhető, két különálló ágyként is használható, ágyrács és matrac nélkül, 
fekvőfelület 2x kb. 90/200cm, Szé/Ma/Mé: 
kb. 97/140/207cm 29.990,- (25220160/02)

Készlet erejéig! 29.990,-FtEmeletes ágy

FÉM ÁGYKERET, ezüst színben, 
fekvőfelület: kb. 90/200cm, 
ágyrács, matrac és dekoráció 
nélkül 19.990,- (25400022/02)

19.990,-FtFém ágykeret

A képeken feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. Az akció időtartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. 
A **-al jelölt árak az akció kezdetéig alkalmazott eladási áraink. Látogassa meg weboldalunkat is: www.moebelix.hu
A Top Ár jelölés az adott időszakban a Möbelix kínálatának legjobb ár-érték arányú ajánlata.

Nappali bútor ajánlatok!
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HÁLÓSZOBAPROGRAM, homoktölgy és fehér dekor kombinációban, elemei: 
TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY, 2 tolóajtóval, 3 belső polccal és 3 ruhaakasztó 
rúddal, Szé/Ma/Mé: kb. 270/225/62cm 99.990,- ÁGYKERET, kárpitozott 
fejvéggel, 2 ágyneműtartó fiókkal és ágyvégén 2 polcos tárolórésszel, ágyrács, 
matrac és dekoráció nélkül, fekvőfelület: kb. 180/200cm, Szé/Ma/Mé:  
kb. 185/54,5-96/226cm 69.990,- ÉJJELISZEKRÉNY, 2 fiókkal, Szé/Ma/Mé: 
kb. 45/57/42cm 14.990,- KOMÓD, 3 ajtóval és 3 fiókkal, Szé/Ma/Mé:  
kb. 135/91/40cm 39.990,- DÍSZKERET, LED világítással, energiaosztály: A++ 
28.990,- (25220138/01-06;0068/03;0084/03)

kb. 270cm

69.990,-FtÁgykeret

eredeti ár 

119.900,- Ft**

-16%
99.990,-FtTolóajtós szekrény

14.990,-FtÉjjeliszekrény

HÁLÓSZOBAPROGRAM, Columbia dióbarna/fekete dekor kivitel-
ben, elemei: TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY, 3 ajtóval, Szé/Ma/Mé: kb. 
270/211/61cm 119.900,- ÁGYKERET, LED-világítással, energia-
osztály: A++, 2db éjjeliszekrénnyel, ágyrács, matrac és dekoráció 
nélkül, fekvőfelület: kb. 180/200cm 89.990,- KOMÓD, 3 ajtóval és 
2 fiókkal, Szé/Ma/Mé: kb. 135/90/40cm  39.990,-
TOLÓAJTÓSSZEKRÉNY, 3 tolóajtóval és tükörrel, Szé/Ma/Mé: 
kb.270/211/61cm 129.900,- A szekrényhez díszkeret és belső 
kiegészítők kaphatóak, érdeklődjön áruházunkban! (25220087/11-
15;0068/03;0084/03;0138/06)

89.990,-FtÁgykeret

119.900,-FtTolóajtós szekrény

kb. 270cm

A képeken feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. Az akció időtartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. 
A **-al jelölt árak az akció kezdetéig alkalmazott eladási áraink. Látogassa meg weboldalunkat is: www.moebelix.hu
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RUHÁSSZEKRÉNY, Sonoma tölgy dekor, 2 ajtós, 
1 belső polccal és 1 ruhaakasztó rúddal, Szé/Ma/
Mé: kb. 81/177/52cm 15.990,- FIÓKOS ELEM, 
alsó, 2 fiókkal, Szé/Ma/Mé: kb. 80/33/52cm 
11.990,- (25220031/03,06)

RUHÁSSZEKRÉNY, alpesi fehér 
korpusszal, 2 érdes felületű tölgy és 
1 tükrös ajtóval, 2 fiókkal, Szé/Ma/
Mé: kb. 135/197/58cm 49.990,- 
(17870039/03)

kb. 135cm

KÁRPITOZOTT ÁGY fejvéggel, 
sötétszürke/vil.szürke huzattal, 
a fejvég sötét színével dísztűzve 
a fekvőfelület, ágyneműtartóval, 
fekvőfelülete: kb.140/200cm, Szé/
Ma/Mé: kb.140/48/209cm 89.990,- 
(12040013/03)

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY, homoktölgy 
dekor kivitelben, 2 nyílóajtóval, 2 
tükrös tolóajtóval, 4 fiókkal és 8 belső 
polccal, Szé/Ma/Mé: kb. 267/225/58cm 
149.900,- ÉJJELISZEKRÉNY, ho-
moktölgy dekor kivitelben, 3 fiókkal, 
Szé/Ma/Mé: kb. 45/57/40cm 29.990,- 
(25220173/01-02)

KÁRPITOZOTT ÁGY, antikbarna bőr-
hatású, bézs, csíkos huzat kivitelben, 
2 elefántmintás díszpárnával, bo-
nell-rugózattal, ágyneműtartóval, 
kb. 160/200cm 111.111,- KÁRPITO-
ZOTT ÁGY, fekete bőrhatású huzat, 
szürke zsenília kivitelben, kb. 140/200cm 
99.990,- (12040010/01-02,04-05,99)

MAGYAR
TERMÉK

kb. 81cm

kb. 135cm

kb. 267cm

49.990,-FtRuhásszekrény

89.990,-FtKárpitozott ágy

eredeti ár 

189.900,- Ft**

-21%
149.900,-FtTolóajtós szekrény

111.111,-FtKárpitozott ágy 160/200cm

15.990,-FtRuhásszekrény

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY, Iszaptölgy dekor kivitelben, 2 ajtó, 2 polc, 2 ruhaakasztó, 
Szé/Ma/Mé: kb. 225/210/64cm, 119.900,- ÁGYKERET, Iszaptölgy dekor, fekvőfelü-
let: kb. 140/200cm, matrac és ágyrács nélkül 59.900,- (17870201/16-19,99)

Új!

119.900,-FtSzekrény

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY, 
Beton/fehér vagy homoktölgy/
fehér dekor, 2 tolóajtó, 2 
akasztórúd, 2 tároló, Szé/Ma/
Mé: kb.125/196/62cm  
44.444,- (25220062/03,02)

44.444,-FtSzekrény

FUTON ÁGYKERET, Sägerau 
tölgy dekor, Mf fehér dekor 
kombinációban, fejrésszel, ágyráccsal 
és rugómagmatraccal, fekvőfelület:  
kb. 140/200cm 59.990,- 
(04660040/02)

ÚJ!

59.990,-FtÁgykeret ágyráccsal és matraccal

KÁRPITOZOTT HEVERŐ, 
szivacs, fejvég nélkül, micro-
retro szövettel, ágyneműtartóval, 
fekvőfelülete: kb.80/190cm, Szé/
Ma/Mé: kb.80/43/190cm 34.900,- 
KÁRPITOZOTT FEJVÉG, Szé/Ma/Mé: 
kb.80/68/2cm 4.990,- (12040019/01-02)

eredeti ár 

39.990,- Ft**

-12%
34.900,-FtHeverő

4.990,-FtFejvég

A képeken feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. Az akció időtartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. 
A **-al jelölt árak az akció kezdetéig alkalmazott eladási áraink. Látogassa meg weboldalunkat is: www.moebelix.hu
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POLC, fehér dekor kivitelben, 1 polclappal, 2 nyitott tárolófelülettel, Szé/Ma/Mé: 
kb. 60/80/30cm 5.990,- 2 polclappal, 3 nyitott tárolófelülettel, Szé/Ma/Mé: 
kb. 60/110/30cm 7.990,- 4 polclappal, 5 nyitott tárolófelülettel, Szé/Ma/Mé: 
kb. 60/185,6/30cm 11.990,- (18030341/01-03)

FALIPOLC SZETT, 3 részes, max. terhelhetőség: 
kb. 10kg, rejtett rögzítőkkel, Szé/Ma/Mé: 
kb. 30/30/12cm, 27/27/12cm, 24/24/12cm, többféle 
szín 3.990,- (73260016/01-02,04-05)

AJTÓÜTKÖZŐ, fém vázon, műanyag 
borítással, többféle színben 1.390,- 
(19250005/01)

KOMÓD PROGRAM, gyöngyházfehér színben, 2 ajtós, Szé/Ma/Mé: 
kb. 60/70/30cm 6.990,- 2 ajtós, 1 fiókkal, kb. 60/70/30cm 9.990,- 3 ajtós, 
1 fiókkal, kb. 88/70/30cm 14.990,- 4 ajtós, 1 fiókkal, kb. 116/84/30cm 
19.990,- (18030154/01-04)

KOMÓD, Kraft tölgy, fehér dekor, 2 ajtó, 1 bordázott felületű fiók, Szé/Ma/Mé: kb. 96,4/86/39,9cm 
29.990,- 4 bordázott felületű fiók, 2 fehér ajtó, Szé/Ma/Mé: kb. 137,5/86/39,9cm 49.990,- 4 bordázott 
felületű fiók, 3 fehér ajtó, Szé/Ma/Mé: kb. 178,6/86/39,9cm 59.990,- (18030367/04-06)

ÚJ!

KULCSTARTÓ SZEKRÉNY, 
alumínium, hullám mintával, Szé/
Ma/Mé: kb. 22/24/4,5cm 1.890,- 
(06400030/01)

ÚJSÁGTARTÓ, max. terhelhetőség: 
kb. 3 kg, Szé/Ma/Mé: kb. 43/34/20,5cm 
2.990,- (79680018/01)

FALI AKASZTÓ, fekete/fehér színben, 
6 akasztóval, Szé/Ma/Mé: 
kb. 48,4/7,2/2cm 4.990,- (73260249/01-
02)

eredeti ár 
6.990,- Ft**

-28%
4.990,-FtFali akasztó

1.890,-FtKulcstartó szekrény

1.390,-FtAjtóütköző

eredeti ár 
4.990,- Ft**

-20%
3.990,-FtFalipolc szett

29.990,-FtKomód

14.990,-Ft3 ajtós, 1 fiókkal

6.990,-Ft2 ajtós5.990,-FtPolc, Szé/Ma/Mé: kb. 60/80/30cm

eredeti ár 
3.790,- Ft**

-21%
2.990,-FtÚjságtartó

-tól

-tól

A képeken feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. Az akció időtartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. 
A **-al jelölt árak az akció kezdetéig alkalmazott eladási áraink. Látogassa meg weboldalunkat is: www.moebelix.hu
A Top Ár jelölés az adott időszakban a Möbelix kínálatának legjobb ár-érték arányú ajánlata.
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VENDÉGSZÉK, fekete párnázott 
ülőfelülettel, fekete fém vázzal, 
Szé/Ma/Mé: 
kb. 55/83/53,5cm 6.990,- 
(23810035/02)

FORGÓSZÉK, fekete bőrhatású 
huzat, petrol vagy narancssárga 
színű neccbetéttel, krómo-
zott vázzal és karfával, max. 
terhelhetőség: kb. 120kg, Szé/
Ma/Mé: kb. 47/88,5-98,5/54cm 
14.990,- (29260056/01-02)

CD POLC, különböző színekben, 
12 nyitott tárolórésszel, Szé/Ma/Mé: 
kb. 20/201,8/16,5cm 9.990,- (21120109/01-05)

TÜKÖR, hullámos oldalú, Szé/Ma: kb. 70/50cm 
3.333,- (16380304/01)

POLC, átlátszó műanyag, fémváz, 4 részes, 
max. terhelhetőség: kb. 5kg/polc, Szé/Ma/Mé: 
kb.75/75/37cm, 7.990,- 6 részes,
Szé/Ma/Mé: kb. 75/110/37cm 9.990,- (25360044/01-
02)

ÚJ!

KOMÓD, San Remo tölgy dekor és fehér dekor kom-
binációban, 3 fiókkal, 2 ajtóval és rátéttel, Szé/Ma/Mé: 
kb. 120/92,3/40cm 24.990,- (21120115/01)

KOMÓD, korpusz és fiókok: betonhatású dekor, 
ajtók: fehér dekor, 4 ajtós, 2 fiókkal, Szé/Ma/Mé: 
kb.159,8/79,5/39cm 29.990,- (18030447/03)

14.990,-FtForgószék

6.990,-FtVendégszék

7.990,-FtPolc

24.990,-FtKomód eredeti ár 

39.990,- Ft**

-25%
29.990,-Ft

eredeti ár 
4.990,- Ft**

-33%
3.333,-FtTükör

9.990,-FtCD polc

TÉRELVÁLASZTÓ, Canyon és Wotan tölgy/fehér 
dekor kivitelben, 9 nyitott tárolórész, 2 fiókkal, Szé/
Ma/Mé: kb. 110/185/32cm 24.990,- (26980273/01,03)

eredeti ár 

27.990,- Ft**

-10%
24.990,-FtTérelválasztó

-tól

SZÁMÍTÓGÉPASZTAL PC tartóval, 
kihúzható klaviatúratartóval, alsó polccal és 
monitortartóval, olasz dió dekor, Szé/Ma/Mé: kb. 
120/90/60 cm 14.990,- (06870208/01)

ÍRÓASZTAL, Sonoma tölgy, 
San Remo tölgy, Wotan tölgy 
vagy fehér dekor kivitelben, 1 
fehér fiókkal és 1 ajtóval, Szé/
Ma/Mé: kb. 110/74/60cm 
15.990,- (26980286/01-
02,04,03)

eredeti ár 

19.990,- Ft**

-25%
14.990,-FtSzámítógépasztal eredeti ár 

18.990,- Ft**

-15%
15.990,-FtÍróasztal

Készlet erejéig!

Készlet erejéig!

A képeken feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. Az akció időtartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. 
A **-al jelölt árak az akció kezdetéig alkalmazott eladási áraink. Látogassa meg weboldalunkat is: www.moebelix.hu
A Top Ár jelölés az adott időszakban a Möbelix kínálatának legjobb ár-érték arányú ajánlata.
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ÁGYNEMŰHUZAT-GARNITÚRA „SUSANNE“, 80% poliészter, 
20% pamut, kb. 70/90, 140/200cm, többféle  2.222,- 
ÁGYNEMŰHUZAT-GARNITÚRA „SAJRA“, 100% poliészter, 
kb. 70/90, 140/200cm 2.222,- (77040224;65020050)

ÁGYNEMŰHUZAT-GARNITÚRA „FLORICE“, 
100% pamutszatén, kb. 70/90, 140/200cm, 
kétféle szín 4.444,- (50820054/01-02)

MATRACVÉDŐ „RAMONA“, töltet: 100% poliész-
ter, kb. 95/195cm, kb. 500g 2.990,- (82130014)

praktikus gumírozással KAZETTÁS PAPLAN „RICHARD“, huzat: 100% pamut, 
töltet: 70% toll, 30% pehely, kb. 140/200cm 7.990,- 
FEJPÁRNA, huzat: 100% pamut, töltet: 100% libatoll, 
kb. 70/90cm 1.990,- fehér (79920175;0012)

DÍSZPÁRNA „VERENA“, 
huzat: 52% poliészter 
48% pamut, poliészter 
töltet,
kb. 40/40cm, többféle 
szín 899,- kb. 50/50cm 
1.190,- kb. 40/60cm 
1.190,- (05820058/01-
03;79920041/01-03)

NYAKPÁRNA 
„LUCY“, 
100% poliész-
ter, többféle 
szín 1.690,- 
(77040043)

PUHA TAKARÓ „ALISSA“, 100% poliészter, 
kb. 150/200cm, többféle szín 2.990,- 
(89820123)

TÖRÖLKÖZŐ „PAULINA“, 100% pamut, kb. 50/100cm, 
többféle szín 1.990,- (40970001/01-03)

ZSINÓRFÜGGÖNY „MARIETTA“, 100% po-
liészter, kb. 90/245cm, többféle szín 1.590,- 
(13561063/01-06,08-16)

ROLÓ „WILLI“, bambusz, húzózsinórral, 
kb. 60/180cm, natúr színű 1.790,- kb. 80/180cm 
1.990,- kb. 100/180cm 2.490,- kb. 80/240cm 2.990,- 
kb. 120/180cm 3.790,- (78930011/01-05)

SÖTÉTÍTŐ ROLÓ „SARAH“, 100% poliészter, fényzáró, 
kb. 75/150cm, többféle szín 2.990,- kb. 100/150cm 
3.990,- kb. 120/150cm 4.490,- kb. 140/150cm 5.990,- 
kb. 90/210cm 5.590,- többféle szín (43730152/01-
03;0153/01-03;0154/01-03;0155/01-03;0156/01-03)

-tól -tól

eredeti ár 
4.990,- Ft**

-40%
2.990,-FtSötétítő roló kb. 75/150cm

eredeti ár 
4.990,- Ft**

-40%
2.990,-FtPuha takaró

1.990,-FtTörölköző

1.690,-FtNyakpárna

899,-FtDíszpárna kb. 40/40cm

1.790,-FtRoló kb. 60/180cm

eredeti ár 
4.490,- Ft**

-33%
2.990,-FtMatracvédő

eredeti ár 
2.990,- Ft**

-33%
1.990,-FtFejpárna

eredeti ár 
9.990,- Ft**

-20%
7.990,-FtKazettás paplan

eredeti ár 
7.990,- Ft**

-44%
4.444,-FtÁgyneműhuzat-garnitúra

eredeti ár 
3.290,- Ft**

-32%
2.222,-Ft

Ágyneműhuzat-

garnitúra „Susanne“

1.590,-FtZsinórfüggöny

új!
-tól

KÉSZFÜGGÖNY „NADINE“, 
100% poliészter, 
kb. 140/245cm, kétféle szín 
4.490,- (47890359/01-02)

eredeti ár 
5.990,- Ft**

-25%
4.490,-FtKészfüggöny

eredeti ár 
3.290,- Ft**

-32%
2.222,-Ft„Sajra“

A képeken feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. Az akció időtartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. 
A **-al jelölt árak az akció kezdetéig alkalmazott eladási áraink. Látogassa meg weboldalunkat is: www.moebelix.hu
A Top Ár jelölés az adott időszakban a Möbelix kínálatának legjobb ár-érték arányú ajánlata.
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LÉPCSŐSZŐNYEG „BIRMINGHAM“, 
100% polipropilén, kb. 25/65cm, többfé-
le szín 1.290,- (40640028/01-03)

SHAGGY SZŐNYEG „VERA“, 100% poliészter, kb. 120/170cm, 
többféle szín 12.990,- (32340063/01-03)

NYAKPÁRNA 
„LUCY“, 
100% poliész-
ter, többféle 
szín 1.690,- 
(77040043)

eredeti ár 

21.990,- Ft**

-40%
12.990,-FtShaggy szőnyeg, kb. 120/170cm

-tól

SZŐNYEG „JOYCE“, 100% polipropilén, 
kb. 80/150cm, bézs, barna mintával 4.990,- 
kb. 120/170cm 7.990,- kb. 160/230cm 14.990,- 
(39580036/01-03)

4.990,-FtSzőnyeg kb. 80/150cm

FÜGGŐLÁMPA „KUTUM“, fém/fekete textilkábel, 
ajánlott izzó: 1xE27, 40W, kb. 26,5/120cm, 
kétféle szín, ezek a lámpák a következő energia-
osztályú izzókkal használhatóak: A++ - E 7.990,- 
(45581195/01-02)

eredeti ár 
9.990,- Ft**

-20%
7.990,-FtFüggőlámpa

MENNYEZETI LÁMPA „BETHANY“, fém/üveg/akril, 1X12W LED-del, 1200Lm, 
kb. 28/28/13cm, energiaosztály: A+ 7.990,- (81810272)

eredeti ár 

11.990,- Ft**

-33%
7.990,-FtMennyezeti lámpa

SZŐNYEG „TIGRIS“, 100% polipropilén, 
kb. 100/160 cm, fekete/barna/bézs, tigris 
minta 3.990,- kb. 160/225cm 8.990,- 
(49200007/01-02)

-tól

eredeti ár 
5.990,- Ft**

-33%
3.990,-FtSzőnyeg kb. 100/160cm

SÍKSZÖVÖTT SZŐNYEG „TOSKANA“, 
100% polipropilén, kb. 60/110cm, 
kétféle  2.990,- (31200014/02-03)

2.990,-FtSíkszövött szőnyeg, kb. 60/110cm

LED MENNYEZETI LÁMPA „PAULINA“, akril, 1x15W SMD-LED-del, 
1200Lm, kb. 28/7,5cm, fehér 5.990,- 1X18W SMD-LED-del, 1500Lm, 
kb. 40/6,5cm 9.990,- energiaosztály: A+ (82270066/01-02)

-tól

eredeti ár 
9.490,- Ft**

-36%
5.990,-FtLED mennyezeti lámpa

ASZTALI LÁMPA „CINDY“, kerámia, kb. 18/23cm, többféle szín, ez a lámpa a 
következő energiaosztályú izzókkal használható: A++-E 1.790,- (82270077/01-
03,05-07)

1.790,-FtAsztali lámpa

FÜGGŐLÁMPA „DIJA“, krómozott fém, sza-
tinált, csíkos üveg, kb. 78/7,5/100-160cm, ez 
a lámpa a következő energiaosztályú izzókkal 
használható: A++-E 9.990,- (81810234/05)

eredeti ár 

14.990,- Ft**

-33%
9.990,-FtFüggőlámpa

SZŐNYEG „GOBI“, 50% polipropilén, 
50% poliészter, kb. 80/150cm, barna 7.990,- 
kb. 120/170cm 12.990,- kb. 160/230cm 
24.990,- (39580043/01-03)

1.290,-FtLépcsőszőnyeg

LED MENNYEZETI LÁMPA, műanyag/akril, szíváltós, matt, kb. 35/35/7,5cm, 
energiaosztály: A+ 14.444,- (33250525)

eredeti ár 

11.990,- Ft**

-33%
7.990,-FtSzőnyeg kb. 80/150cm

eredeti ár 

18.990,- Ft**

-23%
14.444,-FtLED mennyezeti lámpa

-tól

A képeken feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. Az akció időtartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. 
A **-al jelölt árak az akció kezdetéig alkalmazott eladási áraink. Látogassa meg weboldalunkat is: www.moebelix.hu
A Top Ár jelölés az adott időszakban a Möbelix kínálatának legjobb ár-érték arányú ajánlata.
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FELAKASZTHATÓ DEKORÁCIÓ, rattan, 
szív forma, kb. 3/15cm, többféle szín 499,- 
(42971033)

DIFFÚZOR „CARLY“, kb. 5,3/5,3/24,8cm, többféle illat 
555,- (73030030)

ÁGY ALATTI TÁROLÓ, műanyag, 6db görgővel, 
kb. 83/40/18,5cm, átlátszó/antracit 2.790,- 
(82490094)

RUHASZÁRÍTÓ „JOLLY“, fém, kb. 18m szárítási felü-
let, kb. 180/55/39cm, többféle szín 2.690,- (66010020)

SZENNYESTARTÓ, rattan hatású műanyag, 
kb. 60 liter, krém/barna színben 5.990,- (38180001-01)

FELMOSÓ SZETT „JOTTA“, 
vödör, forgófejes mop, 
2 pótfej, csavarókosár, műa-
nyag 6.990,- (44150034)

2.690,-FtRuhaszárító
5.990,-FtSzennyestartó

eredeti ár 
8.990,- Ft**

-22%
6.990,-FtFelmosó szett

eredeti ár 
3.790,- Ft**

-26%
2.790,-FtÁgy alatti tároló

VÁLLFA SZETT „RONJA“, 5db/csomag, fa, 
kb. 23/44,5cm, 247Ft/db 1.234,- (85000078)

5db/csomag

1.234,-FtVállfa szett

eredeti ár 
699,- Ft**

-28%
499,-FtFelakasztható dekoráció

eredeti ár 
999,- Ft**

-44%
555,-FtDiffúzor

TÁROLÓDOBOZ „WÖLKCHEN“, műanyag, 
kb. 15 liter, kb. 38,4/19,9/28,3cm, tetővel, uni-
kornis minta 1.490,- (49090016/01-02)

eredeti ár 
2.290,- Ft**

-34%
1.490,-FtTárolódoboz

DEKORPANEL, orchidea, kb. 120/50/2,5cm, zöld/
fehér/barna 6.990,- (43110458)

eredeti ár 
8.990,- Ft**

-22%
6.990,-FtDekorpanel

ZEN KERT, beton, kb. 24/17/15cm, szürke 
1.490,- (48852735)

eredeti ár 
2.290,- Ft**

-34%
1.490,-FtZen kert

ÉBRESZTŐÓRA „PISA“, műanyag, analóg, 
kb. 13,8/12,4/4cm, többféle szín 999,- (36430130)

eredeti ár 
1.590,- Ft**

-37%
999,-FtÉbresztőóra

Bögre

TAKARÍTÓGÉP „ROVUS EASY SWEEPER“, vezeték 
nélküli, tölthető, hosszantartó akkumulátorral, 
összecsukható nyél, 360 fokban forgó kefék, beépített 
LED világítással, minden padlótípushoz ajánlott 
9.990,- (50190087)

Ajándék portörlővel!

eredeti ár 

12.990,- Ft**

-23%
9.990,-FtTakarítógép

A képeken feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. Az akció időtartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. 
A **-al jelölt árak az akció kezdetéig alkalmazott eladási áraink. Látogassa meg weboldalunkat is: www.moebelix.hu
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LÉTRA „TONI“, alumínium, 
max. terhelhetőség: 150kg, 
kb. 40,5/117,5cm, 3 lépcsős 
5.990,- kb. 45,5/92/161,7cm, 
5 lépcsős 8.990,- (46530001;0002)

TV-TARTÓ, 23“-42“ képernyőméretig, 
fali rögzítő elemekkel, terhelhetőség 
max. 30kg-ig, fekete 7.990,- (36240121)

POLC „JENS“, fém állvány, natúr 
MDF polclap, kb. 90/40/180cm, 
terhelhetőség: max. 175kg, ezüst 
szín 8.990,- (53160001)

ÜTVEFÚRÓGÉP „EXPERT“, 810W, gyorstok-
mányos, fordulatszám: 0-2600/perc, 
max. tokmánybefogás: 13mm 9.990,- 
(36270106)

BÖGRE „JAKOV“, kerámia, kb. 7,4/8,4cm, űrtar-
talom kb. 200ml, többféle szín 234,- 
SÜTEMÉNYES TÁNYÉR, üveg, kb. 23/1,5cm, 
átlátszó 234,- (71420008;84780002)

POHÁR SZETT „MALTE“, 
6-részes, üveg, űrtartalom 
kb. 205ml, áttetsző 599,- 
(68770018)

GYEREK EDÉNYKÉSZLET „LUDO“, 3-részes, 
1db bögre kb. 290ml, 1db tányér kb. 19cm, 1db 
müzlistál kb. 14cm, porcelán, kétféle minta 1.690,- 
(36290050)

-tól

9.990,-FtÜtvefúrógép

8.990,-FtPolc

eredeti ár 
9.990,- Ft**

-20%
7.990,-FtTV-tartó

eredeti ár 
7.990,- Ft**

-25%
5.990,-FtLétra 3 lépcsős

eredeti ár 
2.290,- Ft**

-26%
1.690,-FtGyerek edénykészlet

ÉTKÉSZLET „KATRIN“, 62-részes szett,
6 személyes, porcelán, mosogatógépben 
mosható, fehér, orchidea minta 11.990,- 
(71360434)

 62-részes

eredeti ár 

17.990,- Ft**

-33%
11.990,-FtÉtkészlet

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ „AMELIE“, műanyag/fém, 
kb. 20 literes, 700W, 6 teljesítményfokozat, 
kb. 45,5/33/26,2cm, fehér 14.990,- (84760005)

eredeti ár 

17.990,- Ft**

-16%
14.990,-FtMikrohullámú sütő

KENYÉRTARTÓ „BAMBOO“, bambusz tető, 
kb. 36/13,5/20,5cm, kétféle szín 2.990,- (41270001)

eredeti ár 
4.290,- Ft**

-30%
2.990,-FtKenyértartó

EVŐESZKÖZTARTÓ BETÉT „KONRAD“, bambusz, 
variálható, kihúzható, kb. 35,5/25,5/5,5cm, barna 
2.490,- (69580010)

kihúzható

eredeti ár 
3.290,- Ft**

-24%
2.490,-FtEvőeszköztartó betét

eredeti ár 
999,- Ft**

-40%
599,-FtPohár szett, 6-részes

234,-FtBögre

234,-FtSütemény tányér

LATTE MACCHIATO KANÁL-
SZETT „ANGELA“, 
6db/csomag, hosszúnyelű, 
18/0 nemesacél, kb. 19,4cm, 
166,5Ft/db 999,- (67430031)

6db/csomag

eredeti ár 
1.390,- Ft**

-28%
999,-FtLatte macchiato kanál-szett

FILTERES KÁVÉFŐZŐ „AILIN“, fém, 800W, 
kb. 1,2 liter, kb. 23/16,8/30,5cm, fekete 
4.490,- (76510001;79070043)

eredeti ár 
5.990,- Ft**

-25%
4.490,-FtFilteres kávéfőző

6-részes

3-részes

ÉTKÉSZLET, 16 részes, kerámia, zöld 7.990,- 
(62870185)

eredeti ár 
9.990,- Ft**

-20%
7.990,-FtÉtkészlet

 16-részes

A képeken feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. Az akció időtartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. 
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DÍSZPÁRNA „DONUT“, 100% poliészter, át-
mérő kb. 45cm, többféle  1.490,- DÍSZPÁRNA 
„MADISSA“, kb. 40/40cm, többféle szín 999,- 
(79920155;76960035)

VÍZFORRALÓ „DORA“, 
műanyag/fém, 2200W, 230V, 
űrtartalom kb. 1,7 liter, 
kb. 21,5/26,3cm, fehér 
2.690,- (79070030;0010)

ÍRÓASZTAL, antik tölgy/fehér dekor vagy matt fehér, 1 fiókkal és 
1 ajtóval, Szé/Ma/Mé: kb. 140/76,5/60cm 17.990,- (06870437/03-04)

LÁBTÖRLŐ „DM TUFT“, 100% tuft, kb. 40/60cm, többféle szín 
399,- kb. 50/100cm 999,- kb. 70/170cm 2.790,- többféle szín 
(40640010/01-03)

GOFRISÜTŐ „CORA“, fém/műanyag, tapadás-
mentes bevonat, kb. 23/11,8/27,5cm, fekete/
ezüst 3.990,- (79070038)

399,-FtLábtörlő kb. 40/60cm

ZSINÓRFÜGGÖNY 
„ANNIKA“, 100% poliészter, 
kb. 90/245cm, többféle 
szín 3.990,- (39170098/01-
04;0503/01,03-09,24)

-tól

eredeti ár 
5.990,- Ft**

-33%
3.990,-FtZsinórfüggöny

17.990,-FtÍróasztal

eredeti ár 
4.990,- Ft**

-20%
3.990,-FtGofrisütő

eredeti ár 
2.490,- Ft**

-40%
1.490,-FtDíszpárna „Donut“

DOHÁNYZÓASZTAL, többféle dekor kivitelben, Szé/
Ma/Mé: kb. 90/42/60cm 12.990,- (18030239/04-
05,10,09)

eredeti ár 

17.990,- Ft**

-27%
12.990,-FtDohányzóasztal

UNIVERZÁLIS POLC, fém, 4-szintes, 
kb. 41/23/80cm, többféle szín 3.333,- 
(50740004/02)

eredeti ár 
4.690,- Ft**

-28%
3.333,-FtUniverzális polc

eredeti ár 
4.690,- Ft**

-42%
2.690,-FtVízforraló

ABLAKTISZTÍTÓ SZETT, 
4-részes, műanyag/fém, bel-
térre és kültérre, zöld 2.490,- 
(82520095)

eredeti ár 
3.290,- Ft**

-24%
2.490,-FtAblaktisztító szett

4-részes

BALKON SZETT „ANABELL“, 3-részes, 
1db asztal kb. 60/70/60cm, 2db szék 
párnákkal kb. 42/88/53cm, acél/
poliészter, mozaik berakás, fekete 
27.777,- (26720027/01)

27.777,-FtBalkon szett

ÁGYNEMŰHUZAT- GARNITÚRA „MIRELLA“, 100% pamut, 
renforcé, kb. 140/200, 70/90cm, kétféle szín 3.490,- 
(45620038/01-02)

eredeti ár 
4.490,- Ft**

-22%
3.490,-FtÁgyneműhuzat-garnitúra

eredeti ár 
1.590,- Ft**

-37%
999,-FtDíszpárna „Madissa“

KERTI GARNITÚRA „CORFU“, 4-részes, 
1db kétszemélyes kanapé 
kb. 128/70/79cm, 2db fotel 
kb. 75/70/79cm, 1db asztal 
kb. 77/57/42cm, polirattan, barna/
meleg taupe 88.888,- (38180102)

88.888,-FtKerti garnitúra

 4-részes

 3-részes

4002 Debrecen, 
Balmazújvárosi út 4. 
☎ 52/885-200
H-Szo.:09:00-20:00
Vas.: 10:00-18:00
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