
TV
reklámunkból

SAROKGARNITÚRA, barna és bézs szövet kombinációban, ágyfunkcióval, 
ágyneműtartóval, Nosag rugózattal, fekvőfelület: kb. 195/122cm, 
Szé/Ma/Mé: kb. 245/87/136cm 88.888,- (27030049/01)

ágyfunkcióval

LOUNGE GARNITÚRA „VALENTA“, 4-részes, műrattan, 
1db kétszemélyes kanapé kb. 102/82/59cm, 2db fotel 
kb. 57/82/59cm, 1db asztal üveglappal kb. 70/40/40cm, 
fekete, bézs párnákkal 49.990,- (04220057/01)

 4-részes

eredeti ár 

59.990,- Ft** 49.990,-FtLounge garnitúra

eredeti ár 

139.900,- Ft**

-36%
88.888,-FtSarokgarnitúra

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY, feketetölgy/
iszaptölgy dekor, 2 tolóajtóval, Szé/
Ma/Mé: kb. 170/191/61cm 44.444,- 
(06870030/09,02-04)

SPOTLÁMPA „PUMBA“, 3 égős, nikkel 
matt váz, fehér opálos üvegbúra, 
kb. 36/18,5cm  3.490,- 4 égős, 
kb. 60/14cm 4.490,- Ezek a lámpák 
a következő energiaosztályú izzókkal 
használhatóak: A++-E (81810218/01;
41470002/03;81810218/02;0358/03)

KERTI GARNITÚRA „NIZZA“, acél/műrattan, 1db asztal 
kb. 150/75/90cm, 4db fotel kb. 63/92/63cm, bézs, 
antracitszürke ülőpárnákkal 129.990,- Készlet erejéig! 
(07830002/01)

Korlátozott darabszám!  
A készlet erejéig!

5-részes

KÉSZFÜGGÖNY „UTILA“, 
100% poliészter, kb. 140/245cm, 
többféle szín 1.090,- (13560025/02-
07,09-11;81900012/01-07,09;
13560025/08,01)

129.990,-Ft

eredeti ár 

179.990,- Ft**

Kerti garnitúra

TV
reklámunkból

TV
reklámunkból

eredeti ár 

59.990,- Ft**

-25%
44.444,-FtTolóajtós szekrény

eredeti ár 
4.990,- Ft**

-30%
3.490,-FtSpotlámpa, 3 égős

eredeti ár 
5.990,- Ft**

-25%
4.490,-Ft4 égős

1.090,-FtKészfüggöny

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: 2018.03.08-tól 2018.03.21-ig, 

Márciusi 
ajánlatok Möbelixnél!

2018.03.10-11. között, ha 20.000 Ft felett vásárol, 10%* kedvezményt kap a következő vásárlás végösszegéből.  A kedvezmény 2018.03.31-ig váltható be.*Az akció csak 2018.03.10-11. között érvényes! Nem érvényes a kifutó és az akció alatt álló termékekre! A kedvezmény más akcióval nem összevonható!
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SAROKGARNITÚRA, fekete és szürke szövet kombinációban, fehér kontrasztvarrás-
sal, 2 fekete párnával, valódi hátfallal, fekvőfelület: kb. 140/220cm, sarokméret: 
kb. 164/259cm 129.900,- ÜLŐKE, Szé/Ma/Mé: kb. 57/48/57cm 21.990,- 
(25270212/05-06)

steppelt karfa ágyfunkcióval ülőke

SAROKGARNITÚRA, U-formájú, fehér textilbőr és szürke szövet kombinációban, 
ágyfunkcióval, ágyneműtartóval, Nosag rugózattal, Szé/Ma/Mé: 
kb. 308/86/165/135cm, fekvőfelület: kb. 262/122cm 129.900,- (27030048/01)

ágyfunkcióval SAROKGARNITÚRA, szürke szövet huzattal, ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, 
valódi hátfallal, sarokméret: kb. 158/247cm,
fekvőfelület: kb. 200/140cm 139.900,- (21330058/01-02,99)

ágyfunkcióval ágyneműtartóval

SAROKGARNITÚRA, szürke szövet korpusszal és 4 kispárnával, világosszürke 
szövet üléssel, 3 nagy- és 1 kispárnával, Nosag rugózattal, ágyfunkcióval és 
ágyneműtartóval, fekvőfelület: kb. 200/135cm, sarokméret: kb. 207/302cm 
159.900,- (29090026/01-03,99)

SAROKGARNITÚRA, fehér textilbőr és szürke szövet kombinációban, kényelmes, 
rugós kárpitozás, ülésmagasság: kb. 42cm, ágyfunkcióval, sarokméret: kb. 
260/210cm, fekvőfelület: kb. 202/124cm, külön balos és jobbos kivitelben 
169.900,- (23000105/01-02,99)

ágyfunkcióval

21.990,-
FtÜlőke

eredeti ár 

159.900,- Ft**

-18%
129.90

0,-FtSarokgarnitúra

eredeti ár 

159.900,- Ft**

-12%
139.900

,-FtSarokgarnitúra

eredeti ár 

189.900,- Ft**

-31%
129.90

0,-FtSarokgarnitúra

eredeti ár 

199.900,- Ft** 169.90
0,-FtSarokgarnitúra

ágyneműtartóval ágyfunkcióval

eredeti ár 

199.900,- Ft**

-20%
159.900

,-FtSarokgarnitúra

ágyneműtartóval ágyfunkcióval
SAROKGARNITÚRA, világosszürke szövet és sötétszürke mikroszálas 
huzat kombinációban, ágyfunkcióval, ágyneműtartóval, 1 fejtámasszal, 
ülésmagasság: kb. 45cm, fekvőfelület: kb. 124/185cm, Szé/Ma/Mé:  
kb. 245/110/196cm 199.900,- (08120008/01,03)

eredeti ár 

219.900,- Ft** 199.900
,-FtSarokgarnitúra

SAROKGARNITÚRA, világos szürke szövet és szürke textilbőr kombinációban, 
4 párnával, ágyfunkcióval, ágyneműtartóval, fekvőfelület: kb. 125/197cm, 
sarokméret: kb. 244/165cm, mindkét állásba szerelhető 99.990,- (29090017/02)

ágyfunkcióval ágyneműtartóval
Készlet erejéig!

99.990,
-FtSarokgarnitúra

SAROKGARNITÚRA, U-forma, világosszürke szövet és szürke textilbőr kombinációban, 
ágyfunkcióval, ülésmagasság: kb. 42cm, fekvőfelület: kb. 295/122cm, Szé/Ma/Mé: 
kb. 210/320/160cm 199.900,- FOTEL, Szé/Ma/Mé: kb. 104/81/90cm 59.990,- 
ÜLŐKE, Szé/Ma/Mé: kb. 68/42/53cm 39.990,- (23000106/01-04,99)

ágyfunkcióval fotelülőke

Készlet erejéig! 59.990,
-Ft

eredeti ár 

66.990,- Ft**

Fotel

eredeti ár 

269.900,- Ft**

-25%
199.900

,-FtSarokgarnitúra

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-b 02/03

Márciusi ajánlatok
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SAROKGARNITÚRA, fehér textilbőr és szürke szövet kombinációban, kényelmes, 
rugós kárpitozás, ülésmagasság: kb. 42cm, ágyfunkcióval, sarokméret: kb. 
260/210cm, fekvőfelület: kb. 202/124cm, külön balos és jobbos kivitelben 
169.900,- (23000105/01-02,99)

SAROKGARNITÚRA, szürke színű szövet ülőfelülettel fekete színű textilbőr 
korpusszal, ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható karfával és 3 állít-
ható fejtámasszal, valódi hátfallal, sarokméret: kb. 270/228cm, fekvőfelület: 
kb. 184/123cm 249.900,- ÜLŐKE, Szé/Ma/Mé: kb. 101/46/73cm 59.990,- 
(05520279/01-03,99)

ülőke

ágyfunkcióval ágyneműtartóvalkarfafunkcióval állítható fejtámlával
SAROKGARNITÚRA, fehér textilbőr és világosszürke szövet kombinációban, 
ágyfunkcióval, ágyneműtartóval, karfa- és fejtámla funkcióval, valódi hátfallal, 
fekvőfelület: kb. 130/190cm, sarokméret: kb. 270/270cm 249.900,- 
(08120002/03,99)

SAROKGARNITÚRA, krém bőrhatású huzat korpusszal, szürke szövet üléssel, 
Nosag rugózattal, ágyfunkcióval, ágyneműtartóval, fekvőfelület: kb. 301/135cm,  
fejtámla funkcióval, Sarokméret: kb. 345/228cm 399.900,- ÜLŐKE, Szé/Ma/Mé: 
kb. 100/43/80cm 49.990,- (05520202/13-15,99)

ágyneműtartóval ágyfunkcióval

eredeti ár 

299.900,- Ft** 249.900,-FtSarokgarnitúra

59.990,-FtÜlőke

eredeti ár 

299.900,- Ft** 249.900,-Ft
Sarokgarnitúra

eredeti ár 

479.900,- Ft** 399.900,-FtSarokgarnitúra

ágyneműtartóval ágyfunkcióval karfafunkcióval

ÁgyneműtartóvalÁgyfunkcióval

ülőke

BŐR

BŐR SAROKGARNITÚRA, fekete, minőségi marhabőr huzattal, rugós 
kárpitozással, vendégágy és ágyneműtartó funkciókkal, sarokmérete:  
kb. 168/244cm, fekvőfelülete: kb. 183/124cm 279.900,- ÜLŐKE, Szé/Ma/Mé:  
kb. 65/46/65cm 59.990,- (05520184/01-03)

eredeti ár 

359.900,- Ft**

-22%
279.900,-FtBőr sarokgarnitúra

 Készlet erejéig!

SAROKGARNITÚRA, U-formájú, szürke textilbőr és szövet kombinációban, 
ágyfunkcióval, 4x fejrész- és karfafunkcióval, fekvőfelület: kb. 125/290cm, Szé/
Ma/Mé: kb. 226/375/186cm 249.900,- (29090022/01-02,99)

ágyfunkcióval állítható karfával 4 állítható fejtámlával

eredeti ár 

299.900,- Ft**

-16%
249.900,-FtSarokgarnitúra

ágyfunkció ágyneműtartó relax funkció fotel
SAROKGARNITÚRA, fekete textilbőr huzattal, bézs kontrasztvarrással, ágyfunkcióval, 
ágyneműtartóval, és sarok-relaxfunkcióval, sarokmérete: kb. 258/222cm, fekvőfelület: 
kb. 196/120cm 279.900,- FOTEL, Szé/Ma/Mé: kb. 104/98/93cm 59.990,- 
(21330061/01-03)

Készlet erejéig!

SAROKGARNITÚRA, homokszínű és 
iszapbarna szövet kombinációban, ágyfunk-
cióval és ágyneműtartóval, fekete lábakkal, 
fekvőfelület kb. 202/117cm, Sarokméret: 
kb. 265/213cm 299.900,- FOTEL, Szé/
Ma/Mé: kb. 101/99/99cm 79.990,- 
(05520348/01-03,99)

ágyfunkcióval ágyneműtartóval
SAROKGARNITÚRA, krém textilbőr/barna mikroszálas szövet huzattal, ágyfunkcióval 
és ágyneműtartóval, állítható fejtámlákkal, Nosag-rugózattal, fekvőfelület: kb. 
222/138cm, sarokméret: kb. 255/307cm, felár ellenében más szövettel is rendelhető 
379.900,- ÜLŐKE, Szé/Ma/Mé: kb. 100/41/70cm 49.990,- 
(05520201/06-07,99,05)

eredeti ár 

319.900,- Ft** 279.900,-FtSarokgarnitúra

eredeti ár 

479.900,- Ft**

-20%
379.900,-FtSarokgarnitúra

eredeti ár 

349.900,- Ft**

-14%
299.900,-FtSarokgarnitúra

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

10% a következő vásárlás végösszegéből! 
(Részletek a címoldalon!) 
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KANAPÉÁGY, fehér-fekete, szürke-piros vagy fekete-szürke textilbőr és szövet kom-
binációban, 4 párnával, fehér kontrasztvarrással, ágyfunkcióval, ágyneműtartóval, Szé/
Ma/Mé: kb. 193/90/88cm, fekvőfelület: kb. 193/135cm 79.990,- (23000095/01-03)

MEGA KANAPÉ, szürke és bordó szövet kombináció-
ban, ágyfunkcióval, ágyneműtartóval, bonell rugózattal, 
fekvőfelület: kb. 140/190cm, Szé/Ma/Mé: 
kb. 231/81/90cm 89.990,- (12040018/01)

ágyfunkcióval
KANAPÉÁGY, lime/krém, ezüst/szürke vagy csoki-
barna/bézs színű zsenília ülésrésszel és krémszínű 
párnákkal rugós kárpitozással, hosszanti fekvő funk-
cióval és ágyneműtartóval, fekvőfelület: 
kb. 195/160cm, Szé/Ma/Mé: kb. 160/115/90cm 
94.990,- (12040017/01-03)

ágyfunkcióval

eredeti ár 

94.990,- Ft** 79.990,-FtKanapéágy

ágyfunkcióval ágyneműtartóval

KANAPÉÁGY, sötétszürke bőr hatású textil kor-
pusszal, ülésrész, háttámla és 2 párna világosszür-
ke szövettel, előre nyitható ágyfunkcióval, valódi 
hátfallal, ülésmagasság: kb. 48cm, Szé/Ma/Mé: 
kb. 160/75/100cm, fekvőfelület: kb. 190/130cm 
89.990,- (12860001/01)

ágyfunkcióval

eredeti ár 

109.900,- Ft**

-18%
89.990,-FtKanapéágy

eredeti ár 

99.990,- Ft** 89.990,-FtMega kanapé

94.990,-FtKanapéágy

KANAPÉÁGY, bézs/barna mikroszálas huzattal, 
ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, 2 párnával, 
fekvőfelület: kb. 120/190cm, Szé/Ma/Mé:  
kb. 195/85/80cm  47.990,- (12040004/01)

ágyneműtartóval

MAGYAR
TERMÉK

KANAPÉÁGY, csokibarna/bézs, szürke/bézs 
vagy bordó/bézs zsenília huzattal, ágyfunkcióval, 
ágyneműtartóval, bonell rugózattal, fekvőfelület: 
kb. 150/200cm, Szé/Ma/Mé: kb. 200/100/75cm 
99.990,- (12040015/02,04-05,99)

szürke/bézs csokibarna/bézs ágyfunkcióval

KANAPÉÁGY, fekete/szürke párnás, barna/bézs 
párnás vagy barna/mintás párnás színkombinációkban, 
minőségi mikroszálas szövet huzattal, ágyfunkcióval és 
ágyneműtartóval, fekvőfelülete: kb. 190/130cm, Szé/Ma/Mé: 
kb. 190/75/80cm 59.990,- (23000013/11-12,14)

ágyfunkcióval

eredeti ár 

59.990,- Ft**

-20%
47.990,-FtKanapéágy

eredeti ár 

72.990,- Ft**

-17%
59.990,-FtKanapéágy

99.990,-FtKanapéágy

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-b 04/05

Márciusi ajánlatok
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VITRINKOMBINÁCIÓ, San Remo tölgy dekor fényes 
Latte rátéttel, LED-világítással, energiaosztály: 
A++, Szé/Ma/Mé: kb. 300/200/54cm 99.990,- 
(26460020/01)

VITRINKOMBINÁCIÓ, Wotan tölgy dekor korpusszal 
és szürke matt MDF fronttal, Szé/Ma/Mé: 
kb. 240/192/38cm, LED-világítással, energiaosztály: 
A++, elemei: 1 TV-elem, 2 falivitrin és 2 fali polc 
69.990,- (18030462/01;0277/01)

KANAPÉÁGY, sötétszürke bőr hatású textil kor-
pusszal, ülésrész, háttámla és 2 párna világosszür-
ke szövettel, előre nyitható ágyfunkcióval, valódi 
hátfallal, ülésmagasság: kb. 48cm, Szé/Ma/Mé: 
kb. 160/75/100cm, fekvőfelület: kb. 190/130cm 
89.990,- (12860001/01)

69.990,-FtVitrinkombináció

DOHÁNYZÓASZTAL, átlátszó üveg asztallappal, 
fekete vagy fehér üveg osztott polccal, Szé/Ma/Mé: 
kb. 90/55/42cm 9.990,- (19730001/01-02)

eredeti ár 

14.990,- Ft**

-33%
9.990,-FtDohányzóasztal

eredeti ár 

129.900,- Ft**

-23%
99.990,-FtVitrinkombináció

NAPPALI PROGRAM, Wotan tölgy dekor MDF fronttal és kerettel, grafitszürke hátfallal, fiókok önbehúzóval, ajtók ajtócsillapítóval, fém fogantyúval, elemei: VITRIN, 
1 ajtóval, 2 belső polccal, LED-világítással, energiaosztály: A++, Szé/Ma/Mé: kb. 63/206/41cm 59.990,- TV-ELEM, 2 fiókkal,  Szé/Ma/Mé: kb. 171,3/48,4/49,5cm 
49.990,- FALIPOLC, 2 polclappal, Szé/Ma/Mé: kb. 127,7/28/25cm 17.990,- VITRIN,  LED-világítással, energiaosztály: A++, Szé/Ma/Mé: kb. 103,8/151/41cm 
69.990,- POLC, 1 ajtóval, és 3 nyitott tárolórésszel, Szé/Ma/Mé: kb. 63/206/41cm 49.990,- TV-ELEM, 2 ajtóval, 2 fiókkal és 2 nyitott tárolórésszel, Szé/Ma/Mé: 
kb. 180/59,6/49,5cm 69.990,- FALIPOLC, 2 polclappal, Szé/Ma/Mé: kb. 125/35/25cm 18.990,- TV-ELEM, 1 fiókkal és 2 nyitott tárolórésszel,  Szé/Ma/Mé: kb. 
125/48,4/49,5cm 39.990,- VITRIN, 2 ajtóval, LED-világítással, energiaosztály: A++,  Szé/Ma/Mé: kb. 103,8/151/41cm 79.990,- FALIVITRIN, 1 ajtóval, LED-világítással, 
energiaosztály: A++ Szé/Ma/Mé: kb. 63/123,6/41cm 49.990,- TÁLALÓSZEKRÉNY, 2 ajtóval, 4 fiókkal, Szé/Ma/Mé: kb. 179,4/86,8/41cm 89.990,- DOHÁNYZÓASZTAL,  
2 nyitott tárolórész, Szé/Ma/Mé: kb. 100/47/69cm 29.990,- SAROKGARNITÚRA, homokszínű valódi bőr huzattal, ágyfunkcióval, ágyneműtartóval, komfortos, rugós 
kárpitozással, 1 fejtámasszal, ülésmagasság: kb. 46cm, sarokméret: kb. 278/226cm, fekvőfelület: kb. 196/126cm, egyedi áron többféle bőrszínben rendelhető 399.900,- 
ÜLŐKE, Szé/Ma/Mé: kb. 96/46/66cm 59.990,- (26470027/01-12;05520352/01-03)

69.990,-FtVitrin

29.990,-FtDohányzóasztal

59.990,-FtVitrin

39.990,-FtTV-elem

eredeti ár 

499.900,- Ft**

-20%
399.900,-FtSarokgarnitúra

DOHÁNYZÓASZTAL, átlátszó/fekete vagy fehér biztonsági üveglappal, fehér, Sonoma tölgy vagy magasfényű 
fekete MDF dekor lábakkal kapható, Szé/Ma/Mé: kb. 100/45/60cm,  14.990,- (11250003/02-03,01)

eredeti ár 

19.990,- Ft**

-25%
14.990,-FtDohányzóasztal

VITRINKOMBINÁCIÓ, betonszürke és fehér dekor 
kombinációban, LED-világítással, energiaosztály: 
A++, elemei: 1 faliszekrény, 1 szekrény, 1 TV-elem, 
1 falipolc, Szé/Ma/Mé: kb. 290/194/40cm 55.555,- 
(11070084/01)

55.555,-FtVitrinkombináció

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

Még gyorsabb, még kedvezőbb hitelek a Möbelix 
áruházakban! Parnerünk a Cofidis!
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FIX KONYHABLOKK, matt fehér fronttal és sötét tölgy dekor korpusszal, kő-
mintás 28 mm vastag munkalappal, beépített gépek és mosogatótálca nélkül, a 
baloldali félmagas szekrény 88 vagy 122 cm magas beépíthető hűtő befogadására 
alkalmas, Szé/Ma/Mé: kb. 280/204/60cm 89.990,- (08870206/01)

KONYHABLOKK, szélessége: kb. 220cm, magasfényű fehér/Sonoma tölgy dekor 
fronttal és Sonoma tölgy dekor korpusszal, munkalappal, gépek és mosogató 
nélkül kapható, Szé/Ma/Mé: kb. 220/214,9/60cm, kiegészítő elemek széles 
választékban  119.900,- KAMRASZEKRÉNY, Szé/Ma/Mé: kb. 40/214,9/50cm 
34.990,- (06870053/01-02)

Széles elemválaszték!

kb. 40cm kb. 220cm

89.990,-FtFix konyhablokk

kb. 280cm

kb. 220cm

kb. 40cm

eredeti ár 

39.990,- Ft** 34.990,-FtKamraszekrény

eredeti ár 

149.900,- Ft**

-20%
119.900,-FtKonyhablokk

Lapraszerelt kivitel

ELEMES KONYHA, fehér dekor 
kivitelben, FELSŐSZEKRÉNY, 2 
ajtós, Szé/Ma/Mé: kb. 100/54/32cm 
9.990,- FELSŐSZEKRÉNY, 1 ajtós, 
Szé/Ma/Mé: kb. 50/54/32cm 7.990,- 
ALSÓSZEKRÉNY, 1 ajtós, 1 fiókos, 
Szé/Ma/Mé: kb. 50/85/50cm 11.990,- 
ALSÓSZEKRÉNY, 2 fiókos, 2 ajtós, Szé/
Ma/Mé: kb.100/85/47cm 18.990,- MAGAS 
KAMRASZEKRÉNY, 1 ajtós, 4 polcos, 
Szé/Ma/Mé: kb. 49/200/47cm 16.990,- 
ALSÓSZEKRÉNY, 4 fiókos, Szé/Ma/Mé: 
kb. 50/85/50cm 16.990,- MOSOGATÓS 
ALSÓSZEKRÉNY, inox mosogatótálcával 
Szé/Ma/Mé: kb. 100/85/47cm 26.990,- 
ÜVEGEZETT FELSŐSZEKRÉNY, 2 ajtós, 
1 polcos, Szé/Ma/Mé: kb. 100/54/32cm 
13.990,- (25390116/02,05,09,12;0160/01;011
6/10,04;0006/01)

eredeti ár 

22.990,- Ft**

-26%
16.990,-FtMagas kamraszekrény

eredeti ár 

11.990,- Ft**

-16%
9.990,-Ft2 ajtós- felső szekrény

eredeti ár 

29.990,- Ft**

-10%
26.990,-Ft

Mosogatós alsószekrény, mosogatótálcával

eredeti ár 

19.990,- Ft**

-15%
16.990,-Ft4 fiókos alsószekrény

eredeti ár 

759.900,- Ft**

-21%
599.900,-Ft

SAROKKONYHA BLOKK, kb.300/192cm

Modern kiegészítő 
készülékek

Design üvegezett 
szekrény

Praktikus, 
kihúzható,
fémrácsos elem

NÉMET
MINŐSÉGI
TERMÉK

SAROKKONYHA BLOKK, kb. 300/192cm, fehér 
lakkozott magasfényű frontok, munkalap és 
oldalborítás „ Rusty plates“ rozsdás felületet utánzó 
dekorborítás, beépített készülékek és mosogatótálca 
nélkül. A fényképen megjelenített termék csak egy 
példaösszeállítás, számtalan szín és méretkombinációban 
az Ön igényei szerint egyedileg tervezhető. Ingyenes 3D 
látványtervezés Áruházainkban.  599.900,- 
(04530880/01-02,04-06;0588/11)

Fém fiók,
becsapódás-
gátlóval

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.

MHU03-8-b 06/07

Márciusi ajánlatok
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KONYHABLOKK, szélessége: kb. 220cm, magasfényű fehér/Sonoma tölgy dekor 
fronttal és Sonoma tölgy dekor korpusszal, munkalappal, gépek és mosogató 
nélkül kapható, Szé/Ma/Mé: kb. 220/214,9/60cm, kiegészítő elemek széles 
választékban  119.900,- KAMRASZEKRÉNY, Szé/Ma/Mé: kb. 40/214,9/50cm 
34.990,- (06870053/01-02)

ÉTKEZŐ PROGRAM, magasfényű fehér/Avola dekor kivitelben, ajtócsillapítókkal, a fiókok önbehúzókkal, melamin bevonattal, 
elemei: TÁLALÓ, 3 ajtós, 3 fiókkal, Szé/Ma/Mé: kb. 150/83/43cm 59.990,- VITRIN, 2 ajtós, Szé/Ma/Mé: kb. 95/206/37cm 64.990,- 
FÉLMAGAS SZEKRÉNY, 2 ajtós, 5 fiókkal, Szé/Ma/Mé: kb. 150/115/43cm 84.990,- KIHÚZHATÓ ASZTAL, melamin bevonattal, 38mm  
vastag asztallappal, szinkronkihúzóval, kb. 160cm-re kihúzható, Szé/Ma/Mé: kb. 120/76/80cm 39.990,- kb. 200cm-re kihúzható,  Szé/
Ma/Mé: kb. 160/76/90cm 49.990,- ÉTKEZŐSZÉK, fekete/fehér vagy szürke/fehér színben, textilbőr huzattal, krómozott vázzal, Szé/
Ma/Mé: kb. 43/103/55cm 12.990,- (18030327/01-08;25400125/01-02)

ÉTKEZŐGARNITÚRA, (5 RÉSZES) Elemei: ASZTAL fekete fém vázzal és fehér 
MDF asztallappal, Szé/Ma/Mé: kb. 130/75/80cm, 4 DB SZÉK: fekete bőrhatású 
huzattal, fehér díszvarrással, fém vázzal, Szé/Ma/Mé: kb. 43/99/50cm 59.990,- 
(25400134/01)

Készlet erejéig!

ÉTKEZŐASZTAL, fehér vagy wotan tölgy melamin dekor kivitelben, 25mm 
vastag asztallappal, Szé/Ma/Mé: kb. 138/76/80cm 19.990,- SZÁNKÓTALPAS 
SZÉK, szürke szövet huzattal, fém lábbal, Szé/Ma/Mé: kb. 42/99/56cm 9.990,- 
(26470075/01-02;00550007/01)

ÉTKEZŐASZTAL, fehér lakkozott MDF felülettel, fehér lábazattal, terhelhetőség: 
max. 60kg-ig, 2  NAGYOBBÍTHATÓ KIVITEL: max. 240cm-ig kihúzható,  Szé/Ma/
Mé: 180-240/76/90cm 99.990,- max. 180cm-ig kihúzható,  kb. 140-180/76/90cm 
79.990,- FIX KIVITELBEN, Szé/Ma/Mé: kb. 160/76/90cm 49.990,- SZÉK, fehér 
vagy fekete színű textilbőr kárpittal, támla kristály díszítéssel, tömör bükkfa lábakkal, 
lakkozott kivitel, Szé/Ma/Mé: kb. 48/103/73cm 15.990,- ÜLŐPAD, Szé/Ma/Mé: 
kb. 160/90/60cm 49.990,- (22390204/02-03,01;10130044/01,07,06)

SZÁNKÓTALPAS SZÉK, iszapszínű, szürke vagy fekete bőrhatású huzattal, fehér 
kontrasztvarrással, krómszínű fém vázzal, Szé/Ma/Mé: kb. 42,5/92,5/58cm, 2db 
vásárlása esetén 1db 8495Ft 16.990,- (00550016/01-03)

39.990,-FtKihúzható asztal

84.990,-FtFélmagas szekrény

64.990,-FtVitrin

eredeti ár 

69.990,- Ft** 59.990,-FtTálaló

59.990,-FtÉtkezőgarnitúra
eredeti ár 

59.990,- Ft**

-16%
49.990,-FtÉtkezőasztal

49.990,-FtÜlőpad

15.990,-FtSzék

16.990,-FtSzánkótalpas szék

1+1
Ajándék

19.990,-FtÉtkezőasztal

12.990,-FtÉtkezőszék

9.990,-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.

10% a következő vásárlás végösszegéből! 
(Részletek a címoldalon!) 
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TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY, betonszürke/San Remo tölgy dekor és alpesi fehér 
dekor kombinációban, 2 tolóajtóval, 2 belső polccal és 2 ruhaakasztó rúddal, 
Szé/Ma/Mé: kb. 180/198/64cm 74.990,- (17870142/04-05)

NÉMET
MINŐSÉGI
TERMÉK

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY, Sonoma tölgy dekor kivitel, 3 tolóajtó, középső ajtó 
tükörrel, 3 ruhaakasztó rúd, 6 belső polc, Szé/Ma/Mé: kb. 280/223/65cm 
149.900,- BELSŐ POLC SZETT, Szé/Ma/Mé: kb. 88/2,2/46cm 16.990,- BELSŐ 
FIÓKOS BETÉT, Szé/Ma/Mé: kb. 88/63/50cm 39.990,- AJTÓCSILLAPÍTÓ, 1 pár 
12.990,- (03800121/04,38,40,47)

kb. 180cm

74.990,-FtTolóajtós szekrény

kb. 280cm

149.900,-FtTolóajtós szekrény

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY, Planken tölgy dekor, fehér üveg rátét, 2 ajtós, 
fehér rúdfogantyúval, 2 belső polccal, 2 ruhaakaasztó rúddal, Szé/Ma/Mé: kb. 
225/210/65cm 99.990,- DÍSZKERET, Planken tölgy dekor, keretvastagság: 
kb. 22mm, Szé/Ma/Mé: kb. 228/210/12cm 29.990,- (17870225/01-02,98)

NÉMET
MINŐSÉGI
TERMÉK

99.990,-FtTolóajtós szekrény

kb. 225cm

RUHÁSSZEKRÉNY PROGRAM, alpesi fehér/Planken tölgy dekor, RUHÁSSZEKRÉNY, 
3 ajtós, 2 belső polccal, 2 ruhaakasztó rúddal, Szé/Ma/Mé: kb. 135/234/58cm 77.990,- 
RUHÁSSZEKRÉNY, 4 nyíló ajtó, 2 tükör, 4 belső polccal, 2 ruha, akasztó rúddal
Szé/Ma/Mé: kb. 180/234/58cm 139.900,- SAROKSZEKRÉNY,  2 ajtós, 9 belső polccal, 
1 ruhaakasztó rúddal, Szé/Ma/Mé: kb. 120/234/120cm 119.900,- Tervezhető, egyéb 
kiegészítők kaphatók, érdeklődjön áruházainkban! (17870248/20-25,30-35,99)

139.900,-Ft4 ajtós, tükörrel

77.990,-Ft3 ajtós

kb. 135cm
kb. 226cm

HÁLÓSZOBA PROGRAM, iszaptölgy és fekete tölgy kombinációban, elemei: 
TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY, 2 tolóajtóval, 2 belső polccal, Szé/Ma/Mé: 
kb. 220,1/209,7/61,2cm 99.990,- ÁGYKERET, kárpitozott fejvéggel, 
fekvőfelület: kb.180/200cm, 2 éjjeliszekrénnyel, matrac, ágyrács és dekoráció 
nélkül, ágyvégnél kárpitozott ülőrésszel, Szé/Ma/Mé: kb. 275,5/95,6/232,6cm 
119.900,- DÍSZKERET, 2 oldalsó rész, 1 felső rész, világítás nélkül, Szé/Ma/Mé: 
kb. 230,9/215,1/20cm 39.990,- Belső kiegészítők után érdeklődjön 
áruházainkban! (06870204/01-09)

RUHÁSSZEKRÉNY, alpesi fehér dekor kivitelben, 5 ajtós, Szé/Ma/Mé: 
kb. 226/212/54cm 69.990,- 6 ajtós, Szé/Ma/Mé: kb. 271/212/54cm 86.990,- 
(03800146/01-02,99)

NÉMET
MINŐSÉGI
TERMÉK

69.990,-FtRuhásszekrény

kb. 226cm

eredeti ár 

139.900,- Ft**

-14%
119.900,-FtÁgykeret

eredeti ár 

129.900,- Ft**

-23%
99.990,-FtTolóajtós szekrény

kb. 220,1cm

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.

MHU03-8-b 08/09

Márciusi ajánlatok

MHUb0-MHU03-8-b-08-09_001   8 19.02.18   18:53



BONELLRUGÓS MATRAC, sima szövetbevonattal, jó szellőző 
tulajdonsággal, kb. 90/200cm 9.990,- (09270061/01)

BONNELL
RUGÓZATTAL

MATRAC, kb. 12cm vastag poliéter habszivacs maggal, levehető 
és max.60°C-on mosható huzattal, vákuum csomagolt, fekvőfelü-
let: kb. 90/200cm 24.990,- kb. 140/200cm 32.990,- 
kb. 160/200cm 37.990,- (09270062/01-03)KÁRPITOZOTT ÁGY, fekete/fehér mintás szövet huzattal, 

rugós kárpitozással, párnával, bal vagy jobb oldali fejvéggel, 
fekvőfelület: kb. 110/200cm 111.111,- (26480058/03-04,99)

KÁRPITOZOTT ÁGY, fekete, ezüst szín, fekvőfelület: 
kb. 180/200cm 149.900,- kb. 160/200cm 149.900,- 
PÁRNA SZETT, 2 részes, ezüst színű huzat 4.990,- 
(12040016/01-03,99)

9.990,-FtBonellrugós matrac, kb. 90/200 cm

111.111,-FtKárpitozott ágy 24.990,-FtMatrac, kb. 90/200cm

MAGASÁGY, fehér, tömör 
fenyő, jobbra/balra 
szerelhető létra, ágyrács, 
matrac és dekoráció 
nélkül, fekvőfelület: 
kb. 90/200cm, Szé/Ma/Mé: 
kb. 97/113/207cm 
28.888,- CSÚSZDA, fehér, 
tömör fenyő, alacsony 
leesésgátlóval, Szé/Ho: 
kb. 35,5/149cm 12.222,- 
(25220164/03,02)

12.222,-FtCsúszda

28.888,-FtMagaságy

149.900,-FtKárpitozott ágy

matraccal és ágyráccsal

FUTONÁGY, Sonoma tölgy/fehér vagy vadtölgy/fehér 
dekor kivitelben, fekete, rugós matraccal, ágyráccsal, 
fekvőfelület: kb. 140/200cm 44.444,- (25220060/01-02)

44.444,-FtFutonágy

ALOE VERA
7 ZÓNÁS 

RENDSZER ZSÁKRUGÓS

EXTRA 
NAGYSÁGOK ÉS 
HOSSZÚSÁGOK

ZSÁKRUGÓS MATRAC,  
7 fekvési zónával, huzata Aloe Vera-val átitatott és max. 60°C-
on mosható, kb. 90/200cm 29.990,- kb. 80/200cm 29.990,- 
kb. 120/200cm 39.990,- kb. 140/200cm 44.990,-  
kb. 160/200cm 59.990,- (09270049/03-04,02,09,99,01)

eredeti ár 

34.990,- Ft**

-14%
29.990,-FtZsákrugós matrac, kb. 90/200 cm

CIPZÁRRAL
KÖZÉP 

ELOSZTÓ SZÍJ

VÁLASZTHATÓ 
KEMÉNYSÉGI 

FOKOZAT

MATRAC SZETT, magas minőségű viszkózhab maggal, 
levehető, mosható huzattal, 28 db lécszerkezetes 
ágyráccsal, fekvőfelület: kb. 90/200cm 49.990,- 
(09270039/01)

eredeti ár 

69.990,- Ft**

-28%
49.990,-FtMatrac szett

RUHÁSSZEKRÉNY PROGRAM, alpesi fehér/Planken tölgy dekor, RUHÁSSZEKRÉNY, 
3 ajtós, 2 belső polccal, 2 ruhaakasztó rúddal, Szé/Ma/Mé: kb. 135/234/58cm 77.990,- 
RUHÁSSZEKRÉNY, 4 nyíló ajtó, 2 tükör, 4 belső polccal, 2 ruha, akasztó rúddal
Szé/Ma/Mé: kb. 180/234/58cm 139.900,- SAROKSZEKRÉNY,  2 ajtós, 9 belső polccal, 
1 ruhaakasztó rúddal, Szé/Ma/Mé: kb. 120/234/120cm 119.900,- Tervezhető, egyéb 
kiegészítők kaphatók, érdeklődjön áruházainkban! (17870248/20-25,30-35,99)

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 törles-
ztőrészlet 38 593 Ft, referencia THM: 19,99%, futamidő: 60 hónap, hitelkamat(fix): évi 19,99%, teljes visszafizetendő összeg: 2 315 580 Ft, a hitel teljes díja (kamat): 
815 580 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) bekezdé-
se alapján. A feltüntetett adatok átutalás vagy csoportos beszedési megbízásos fizetési mód választása esetén érvényesek. A feltételeket és a részleteket a Cofidis Magya-
rországi 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. Önerő: 30 000 Ft - 400 000 Ft között: 0%; 400 001 Ft felett: min. a vételár 
20%-a.   (Hitelösszeg 30.000 Ft-1.500.000 Ft között igényelhető.)
Érvényességi idő: 2018.03.08-tól, 2018.03.21-ig .

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.

Még gyorsabb, még kedvezőbb hitelek a Möbelix 
áruházakban! Partnerünk a Cofidis!
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ÍRÓASZTAL, többféle dekor 
kivitelben, 2 fiók, 2 nyitott fakk, 
Szé/Ma/Mé: kb. 110/75/50cm 
14.990,- (15550061/01-03)

ÚJ
FORGÓSZÉK, fekete háttámla, 
színes szegéllyel, Szé/Ma/Mé: 
kb. 60/91-98,5/57cm 14.990,- 
(28820069/01-03)

ÍRÓASZTAL, iszaptölgy dekor korpusszal 
és fekete tölgy dekor fronttal, 1 ajtóval és 
4 fiókkal, fekete színű fogantyúkkal, Szé/
Ma/Mé: kb. 145/76,3/60cm 29.990,- 
(06870405/01)

FŐNÖKI SZÉK, barna bőrhatású 
huzattal, fekete vázzal, karfával, 
állítható magassággal, Szé/Ma/
Mé: kb. 70/117,5-128/73cm 
29.990,- (23810014/01)

FALIPOLC, fehér, Sonoma tölgy dekor vagy beton 
korpusz, zöld, szürke vagy fehér hátfallal, modern 
kivitel, Szé/Ma/Mé: kb. 90/48/16cm 6.990,- 
(18030237/01-03)

ÖSSZECSUKHATÓ DOBOZ, vlies anyag-
ból, Szé/Ma/Mé: kb. 32/32/32cm, több 
színben kapható 999,- (79680007/01-06)

POLC, San Remo tölgy vagy fehér dekor kivitelben, 
16 nyitott tárolóval, Szé/Ma/Mé: kb. 158/158/34cm 
24.990,- (15550002/02,04)

RUHAAKASZTÓ ÁLLVÁNY, fekete/acél 
vagy fehér/acél kivitelben, krómozott 
akasztókkal, esernyőtartóval, márvány 
lábazattal, Átm/Ma: kb. 38/176cm 
5.990,- (19310623/01-02)

RUHAÁLLVÁNY, krómozott 
acélból, fekete kivitelben, gurít-
ható, Szé/Ma/Mé: kb. 81/118-
160/43cm 5.990,- (06400068/01)

eredeti ár 
7.990,- Ft**

-12%
6.990,-FtFalipolc

eredeti ár 

29.990,- Ft**

-16%
24.990,-FtPolc

999,-FtÖsszecsukható doboz

eredeti ár 
7.990,- Ft**

-25%
5.990,-FtRuhaakasztó állvány

eredeti ár 
9.990,- Ft**

-40%
5.990,-FtRuhaállvány

14.990,-FtÍróasztal

eredeti ár 

16.990,- Ft** 14.990,-FtForgószék
eredeti ár 

39.990,- Ft**

-25%
29.990,-FtÍróasztal eredeti ár 

37.990,- Ft**

-21%
29.990,-FtFőnöki szék

Fürdőszoba szett

IRODA ESZKÖZÖK, ezüst színben, elemei:  
IRATRENDEZŐ KOSARAK, tartóval, 3 részes 
kivitel, Szé/Ma/Mé: kb. 34/28/30cm 2.490,- 
IRATRENDEZŐ, kb. 8,3/35/28cm 1.290,- 
IRATRENDEZŐ, kb. 32,5/21,5/13cm 799,- 
IRATTARTÓ, kb. 17,5/8,2/13,5cm 799,- (709
20001;0002;0003;0004;0005;0006;0007)

799,-FtIratrendezők

-tól

KOMÓD, Sonoma tölgy dekor korpusszal és 
díszrátéttel, fehér fronttal, 4 ajtóval, 1 fiókkal, 
Szé/Ma/Mé: kb. 160,2/79,9/35 cm, 24.990,- 
(15550036/01)

24.990,-FtKomód

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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CIPŐSSZEKRÉNY, Wotan tölgy dekor kivitelben, 2 fehér ajtóval, Szé/Ma/Mé: 
kb. 62,5/179/35,4cm 18.990,- (15550060/01)

RUHAÁLLVÁNY, krómozott 
acélból, fekete kivitelben, gurít-
ható, Szé/Ma/Mé: kb. 81/118-
160/43cm 5.990,- (06400068/01)

CIPŐSSZEKRÉNY, Canyon tölgy dekor korpusz, 2 fehér lenyíló ajtó, kb. 12 pár cipő-
nek, Szé/Ma/Mé: kb. 71/86,5/25cm 8.990,- (21120017/03)

ELŐSZOBA FAL, San Remo/barna dekor kivitelben, 6 ruhaakasztóval, 1 tükörrel, 
1 lenyitható ajtóval, 1 fiókkal, Szé/Ma/Mé: kb. 100/190/26cm 19.990,- 
RUHÁSSZEKRÉNY, 2 ajtós, Szé/Ma/Mé: kb. 55/190/26cm 17.990,- 
(18030379/01-02)

ELŐSZOBA PANEL, többféle dekor kivitelben, 1 ruhaakasztó rúddal, 3 akasztó-
val alu színben, Szé/Ma/Mé: kb. 10/170/33cm 5.990,- (18030242/01-02,05-07)

29.990,-Ft

17.990,-FtRuhásszekrény

19.990,-FtElőszoba fal

5.990,-FtElőszoba panel

18.990,-FtCipősszekrény8.990,-FtCipősszekrény

FÜRDŐSZOBA PROGRAM,  gyöngyházfehér frontokkal, „Avola“ tölgy dekor 
korpusszal és frontkerettel, Elemei: MOSDÓ ALATTI SZEKRÉNY, 1 ajtóval, nyitott 
polcokkal,Szé/Ma/Mé: kb. 65/64,4/31cm, 12.990,- ALSÓSZEKRÉNY, 1 ajtóval,  
1 fiókkal, Szé/Ma/Mé: kb. 42/92,2/31cm 13.990,- FALISZEKRÉNY,  1 ajtóval, Szé/
Ma/Mé: kb. 42/71,4/23cm 12.990,- MAGASSZEKRÉNY 2 ajtóval és 1 fiókkal,  
2 belső fiókkal, Szé/Ma/Mé: kb. 42/187,4/31cm 24.990,- TÜKRÖS SZEKRÉNY,  
1 tükrös ajtóval, tárolóval, Szé/Ma/Mé: kb. 65/71,4/23cm 16.990,- (18030409/01-05)

Készlet erejéig!

FÜRDŐSZOBA SZETT, 3 részes, fóliázott magasfényű fehér dekor fronttal, 
matt fehér dekor korpusszal, mosdó alsószekrény kerámia mosdóval, 
Softclose önbehúzó fiókmechanikával, 3 ajtós tükrösszekrény LED-világítással, 
energiaosztály: A++, kapcsolóval és dugaljjal, kb. 80/170/45cm 69.990,-  
MIDI SZEKRÉNY, 2 ajtóval, fém fogantyúval, Szé/Ma/Mé: kb. 40/120/32cm 
24.990,- (08300007/01-02)

69.990,-FtFürdőszoba szett

eredeti ár 

14.990,- Ft** 12.990,-FtMosdó alatti szekrény

eredeti ár 

18.990,- Ft** 16.990,-FtTükrös szekrény

24.990,-FtMidi szekrény

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.

10% a következő vásárlás végösszegéből! 
(Részletek a címoldalon!) 
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GUMIS LEPEDŐ 
„TAMARA“, 
100% pamut, 
kb. 100/200cm 
1.290,- kb. 150/ 
200cm 2.590,- 
kb. 180/ 200cm 
2.990,- GYEREK 
LEPEDŐ, kb. 60/ 
120cm 1.190,- 
többféle szín 
(79600003/01-03,05)

ÁGYNEMŰHUZAT-GARNITÚRA „AURENA“,  
100% poliészter, kb. 140/200, 70/90cm, színes, 
többféle 2.222,- (54040001)

PAPLAN-PÁRNA SZETT „OLGA“, töltet és huzat: 
100% poliészter, antiallergén, kb. 140/200cm, 70/90cm 
4.490,- (82130012)

PÁRNAHUZAT „ANTOINETTE“, 100% pamut, 
kb. 40/50cm, többféle szín 999,- (39170300/01-03)

PUHA TAKARÓ „GRACE“, 100% poliészter, 
kb. 130/180cm, többféle szín 2.990,- 
(89820125/01-03)

PAPLAN-PÁRNA SZETT „PETRA „RAINBOW“,  
100% poliészter, kb. 140/200, 70/90cm, többféle szín 
4.990,- (79920234/01-02)

CSÚSZÁSMENTES ALÁTÉT „LAURINA“, 100% vinil, 
kb. 90/12cm, többféle  666,- (77040344)

SZÉKHUZAT „ADELISA“, 95% poliészter, 
5% elasztán, kb. 65/40cm, többféle szín 1.490,- 
(45500015/01-05)

FÜGGŐÁGY, 85% pamut, 15% poliészter, kb. 200/80cm, 
terhelhetőség: max. 100kg, többféle szín 3.333,- 
(81430007;31860001)

FÜRDŐSZOBASZŐNYEG „LILLY“, pamut és zsenília, kb. 60/90cm 
1.990,- WC-ELŐKE, kb. 45/50cm, kivágással, vagy kivágás nélkül 
999,- többféle szín (86440007/01-06,08-09;0011/01-06,08-09;
0012/01-06,08-09)

ZUHANYFÜGGÖNY „SVENJA“, 100% poliészter, 
kb. 180/200cm, többféle szín és minta 2.990,- 
(39170175/01-08)

RÚDKARNIS GARNITÚRA 
„PAUL“, fém, záróelemekkel, 
függönykarikákkal, kihúzható, 
kb. 130-240cm, többféle  
1.790,- (69950504/01-03)

1.290,-FtGumis lepedő, kb. 100/200cm

-tól
eredeti ár 

4.290,- Ft**

-48%
2.222,-FtÁgyneműhuzat-garnitúra 4.490,-FtPaplan-párna szett

eredeti ár 
1.590,- Ft**

-37%
999,-FtPárnahuzat

eredeti ár 
4.290,- Ft**

-30%
2.990,-FtPuha takaró

eredeti ár 
7.490,- Ft**

-33%
4.990,-FtPaplan-párna szett

eredeti ár 
799,- Ft**

-16%
666,-FtCsúszásmentes alátét

eredeti ár 
3.790,- Ft**

-60%
1.490,-FtSzékhuzat eredeti ár 

4.490,- Ft**

-25%
3.333,-FtFüggőágy

eredeti ár 
2.990,- Ft**

-33%
1.990,-FtFürdőszobaszőnyeg, kb. 60/90cm

eredeti ár 
1.590,- Ft**

-37%
999,-FtWC-előke

eredeti ár 
3.790,- Ft**

-21%
2.990,-FtZuhanyfüggöny

KÉSZFÜGGÖNY 
„ANITA“, 
100% poliészter,  
kb. 140/245cm, 
többféle 
szín 2.990,- 
(13560213)

eredeti ár 
4.290,- Ft**

-30%
2.990,-FtKészfüggöny

KÉSZFÜGGÖNY 
„MARLIES“, 
100% poliészter, 
kb. 135/245cm, 
fényzáró, több-
féle szín 4.444,- 
(31150167/01-05)

eredeti ár 
7.490,- Ft**

-40%
4.444,-FtKészfüggöny

1.790,-FtRúdkarnis garnitúra

FÜRDŐLEPEDŐ „BRAGA“, 100% pamut, 
kb. 70/140cm 2.490,- (49920005/01-05)

többféle szín

eredeti ár 
3.290,- Ft**

-24%
2.490,-FtFürdőlepedő

KÉSZFÜGGÖNY 
„LINDA“, 
100% poliészter, 
kb. 140/255cm, 
többféle szín 2.990,- 
(69950180/01-03,05)

KÉSZFÜGGÖNY 
„SILKE“, 
100% poliészter, 
kb. 140/255cm, 
többféle szín 1.490,- 
(69950336)

1.490,-FtKészfüggöny eredeti ár 
4.990,- Ft**

-40%
2.990,-FtKészfüggöny

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.

MHU03-8-b 12/13

Márciusi ajánlatok

MHUb0-MHU03-8-b-12-13_001   12 19.02.18   18:43



ZUHANYFÜGGÖNY „SVENJA“, 100% poliészter, 
kb. 180/200cm, többféle szín és minta 2.990,- 
(39170175/01-08)

SPOTLÁMPA „DIJA“, krómozott fém, csíkos, 
szatinált üveg, 1 égős, kb. 9/13cm 1.990,- 
2 égős, kb. 40,5/17,5/19cm 3.990,- 
3 égős, kb. 28/19cm 5.990,- 4 égős, 
kb. 81/28,5/19cm 6.990,- ajánlott izzó: 
40W/E14, ez a lámpa a következő ener-
giaosztályú izzókkal használható: A++ - E 
(81810234/01-04)

LED MENNYEZETI LÁMPA 
„AURELIAN“, króm színű fém, 
kristályüveg függők, 1x12W LED/
RGB-vel,  távirányítóval, színváltós, 
fixálható színekkel, 
kb. 25/25/17cm, energiaosztály: 
A+ 9.990,- (81810072)

ÁLLÓLÁMPA „LUISA“, 
fehér, papír, ajánlott izzó: 
2XE27, max. 60W,  
kb. 120cm, energi-
aosztály: A 3.990,- 
(83680044)

MENNYEZETI LÁMPA „LINA“, 3 égős, fém/ 
műanyag, kb. 45/15cm, kétféle szín 4.990,- 
ez a lámpa a következő energiaosztályú 
izzókkal használható: A++-E (81810065-01)

FÜGGŐLÁMPA „DARCY“, fém/üveg, 
ajánlott izzó: 3x60W, E27, kb. 64,5/120cm, 
króm szín, ez a lámpa a következő ener-
giaosztályú izzókkal használható: A++ - E 
9.990,- (37740020)

FÜGGŐLÁMPA „ALESIA“, 1 égős, 
krómszínű fém, 1X18W LED-del, 
1300Lm, kb. 45/120cm, energia-
osztály: A+ 22.222,- (37740017)

ÁLLÓLÁMPA 
„FILIPA“, műanyag, 
izzóval, kb. 22/ 
180cm 3.990,- 
kb. 22/ 182cm, ol-
vasókarral 4.990,- 
energiaosztály: A 
(83680069/02,01)

FÉNYFÜZÉR, műanyag, 30db LED-del, 
kb. 80/2/8cm, színes 1.777,- (33860513)

30db LED-del

LÁMPÁS, üveg, zsinórral, tömbgyertyához, 
kb. 20/25cm, az ár dekoráció nélkül 
értendő! 2.490,- (48852792)

VILÁGÍTÓ DEKOR FA 
„LUCIA“, műanyag, kültérre is, 
108X0,06W LED-del, 248Lm, 
kb. 80/130cm, energiaosztály: 
A 5.990,- (81810138)

MENNYEZETI LÁMPA „ARI“, krómszínű 
fém váz, szatinált üveg, kb. 26/26/7,5cm, 
4X3W, GU10 LED-del, energiaosztály: A+ 
6.990,- (81810172)

MENNYEZETI LÁMPA „KIKI“, üveg/
fém, kb. 71/47/23cm, ajánlott izzó: 
5x40W, E14, ez a lámpa a következő 
energiaosztályú izzókkal használható: 
A++ -E 8.888,- (81810410)

eredeti ár 
7.490,- Ft**

-20%
5.990,-Ft3 égős

eredeti ár 
2.790,- Ft**

-28%
1.990,-Ft1 égős

eredeti ár 
8.990,- Ft**

-22%
6.990,-Ft4 égős

eredeti ár 
8.990,- Ft**

-22%
6.990,-FtMennyezeti lámpa

eredeti ár 

12.990,- Ft**

-31%
8.888,-FtMennyezeti lámpa

eredeti ár 

14.990,- Ft**

-33%
9.990,-FtLED mennyezeti lámpa

eredeti ár 
7.990,- Ft**

-37%
4.990,-FtMennyezeti lámpa

eredeti ár 

14.990,- Ft**

-33%
9.990,-FtFüggőlámpa

eredeti ár 

37.990,- Ft**

-41%
22.222,-FtFüggőlámpa

3.990,-FtÁllólámpa

4.990,-FtÁllólámpa olvasókarral

eredeti ár 
5.590,- Ft**

-28%
3.990,-FtÁllólámpa

30db LED-del

eredeti ár 
2.290,- Ft**

-22%
1.777,-FtFényfüzér

LED-del

eredeti ár 
3.290,- Ft**

-24%
2.490,-FtLámpás

eredeti ár 
8.990,- Ft**

-33%
5.990,-FtDekor fa

MENNYEZETI LÁMPA „ANJO“, 5 égős, 
krómszínű fém váz, kb. 54/22cm, ez a 
lámpa a következő energiaosztályú izzókkal 
használható: A++-E 6.990,- (81810142)

eredeti ár 

11.990,- Ft**

-41%
6.990,-FtMennyezeti lámpa

FÉNYFÜZÉR „ABNER“, 10x4,2W 
E27 izzóval, kb. 7,5m, színes 5.555,- 
(81810343)

eredeti ár 
8.990,- Ft**

-38%
5.555,-FtFényfüzér

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.

Még gyorsabb, még kedvezőbb hitelek a Möbelix 
áruházakban! Partnerünk a Cofidis!
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AKASZTÓ, 4db/szett, cinkelt fém, kb. 7cm széles, 
74,75Ft/db 299,- FALI SZERSZÁMTARTÓ, 
kb. 8/5/28cm 399,- (06093404;3443)

KERÉKPÁRTARTÓ LIFT, falra szerelhető 2.690,- 
(36270130)

TALICSKA „KETER 
EASY GO BREEZE“, 
kb. 50l, műanyag, 
kerekekkel, 
kb. 51/56/84cm, 
kétféle szín 3.990,- 
(38180191-01)

SZERSZÁM SZETT, 163db-os, táskában 
4.590,- SZERSZÁM SZETT TARTÓBAN, 
141 részes 4.590,- (36270102;0103)

SAROK SZERSZÁMTARTÓ „KETER 
CORNER TOOL RACK“, műanyag, sa-
rokba szerelhető, kb. 56,5/56,5/88,5cm, 
fekete/fehér 4.990,- Az ár kiegészítők 
nélkül értendő! (38180193)

HOSSZABÍTÓ KÁBEL, fekete, 
kb. 20m, kábeldobon, fém lábbal, 
műanyag, euro csatlakozóval, 
túlmelegedés elleni védelem 
6.666,- (46540159)

ELEKTROMOS GYALU, 900W, 
narancs/fekete 11.990,- 
(36270129)

LÁBTÖRLŐ „DM LAYLA“, PVC hátoldal, 
kb. 40/60cm 1.190,- kb. 60/80cm 1.790,- 
kb. 80/120cm 3.990,- többféle szín 
(40640007/01-03)

BAMBUSZ SZŐNYEG, latex csúszás-
mentes hátoldal, kb. 70/140cm, natúr 
szín 1.990,- kb. 70/240cm 2.490,- 
kb. 90/180cm 2.490,- kb. 140/200cm 
3.990,- (78930013/53,81,57,61)

SZŐNYEG „KILIAN“, 100% po-
lipropilén, kb. 80/150cm, bézs, 
barna 5.990,- kb. 120/170cm 
9.990,- kb. 160/230cm 19.990,- 
(39580030/01-03;80650121/04-06)

JÁTÉKSZŐNYEG „KP RAAB RALLEY“, 
100% poliamid, kb. 80/120cm 2.990,-  
kb. 120/160cm 4.990,- (40640005/53,60)

SHAGGY SZŐNYEG „ARISTO“,  
100% poliészter, kb. 120/ 170cm, bézs 
14.990,- (84400024/02)

MŰFŰ „HOCKEY“, 100% filc, csúszás-
mentes hátoldal, kb. 100/200cm, zöld 
2.990,- (40640009/57)

-tól

1.190,-FtLábtörlő kb. 40/60cm -tól
-tól

eredeti ár 
2.490,- Ft**

-20%
1.990,-FtBambusz szőnyeg kb. 70/140cm

2.990,-FtMűfű
eredeti ár 

8.990,- Ft**

-33%
5.990,-FtSzőnyeg kb. 80/150cm

-tól

2.990,-FtJátékszőnyeg, kb. 80/120cm
eredeti ár 

24.990,- Ft**

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

eredeti ár 
499,- Ft**

-40%
299,-FtAkasztó eredeti ár 

699,- Ft**

-42%
399,-FtFali szerszámtartó

2.690,-FtKerékpártartó lift

163db-os

eredeti ár 
5.790,- Ft**

-20%
4.590,-Ft141 részes

eredeti ár 
5.790,- Ft**

-20%
4.590,-FtSzerszám szett 163db-os

eredeti ár 
5.990,- Ft** 4.990,-FtSarok szerszámtartó eredeti ár 

7.490,- Ft** 6.666,-FtHosszabbító kábel

eredeti ár 
599,- Ft**

SZŐNYEG „METRO“, 100% polipropilén, 
kb. 80/150cm, színes, többféle 3.990,- 
kb. 120/170cm 5.990,- kb. 160/230cm 
10.990,- (80650085/01-03;0087/01-
03;0088/01-03)

SZŐNYEG „TAKKAR“, 50% polipropilén, 
50% poliészter, kb. 80/150cm, fekete 
7.990,- kb. 120/170cm 12.990,-  
kb. 160/230cm 24.990,- (39580042/01-
03)

eredeti ár 
6.490,- Ft**

-38%
3.990,-FtSzőnyeg, kb. 80/150cm

-tól
-tól

eredeti ár 

11.990,- Ft**

-33%
7.990,-FtSzőnyeg, kb. 80/150cm

11.990,-FtElektromos gyalu

SZERSZÁMOS LÁDA, görgős,  
kb. 430/288/580cm, sötétszürke/
ezüst/piros 7.990,- (38180115)

eredeti ár 
9.990,- Ft**

-20%
7.990,-FtSzerszámos láda

3.990,-FtTalicska

eredeti ár 
4.490,- Ft**

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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10% a következő vásárlás végösszegéből! 
(Részletek a címoldalon!) 

SHAGGY SZŐNYEG „ARISTO“,  
100% poliészter, kb. 120/ 170cm, bézs 
14.990,- (84400024/02)

FŐZŐEDÉNY SZETT „AGNESA“,  
7 részes, rozsdamentes nemesacél, in-
dukciós tűzhelyhez is 7.990,- (35860006)

KENYÉRPIRÍTÓ „ONLY“, 
műanyag/fém, max. 700W, 
automatikus kikapcsolási 
funkció, kivehető morzsatálca, 
időzítő, kb. 24,6/14,1/17,2cm, 
fehér 2.990,- (79070033)

DEKOR TOJÁS, 12db/csomag, műanyag, 
kb. 4cm, többféle szín, 83,25Ft/db 999,- 
(42970959;0960;0962;0963)

DEKOR BETŰK, MDF, kb. 40/2/12cm, 
kétféle 2.222,- (48852769;46280578)

HÚSVÉTI NYÚL, magnézium, 
cseréptartóval,  
kb. 16/22,5/44,5cm, sárga/bar-
na 7.777,- kb. 33,5/19,5/40cm 
7.777,- (33860510;0511)

MŰNÖVÉNY, kaspóban, kb. 6,5/9,5cm, 
többféle  777,- (06091335)

TAVASZI KOSZORÚ, természetes 
anyagok, kb. 23/8cm, barna/zöld 
1.777,- (33860531)

FÜGGŐ VIRÁGCSERÉP, rattan 
hatású, kb. 35/35/22cm, 
világosbarna 3.490,- (38180221)

BÖGRE, fényes porcelán, 
űrtartalom kb. 330ml,  
rózsaszín/fehér, több-
féle rózsa minta 699,- 
(48852739)

KERÁMIA KÉS SZETT 
„AMBITION AM-STONE“, 
4db-os, tartalma: 
séfkés, szeletelőkés, 
zöldséghámozó, késélező 
2.990,- (44150072)

FŰSZERTARTÓ POLC „GISELA“, 
fa/üveg/műanyag, 10db 
fűszertartóval, kb. 29/27/7cm, 
natúr/ezüst szín 3.333,- 
(37180001)

TÁROLÓDOBOZ, műanyag, 
8 kerékkel, kb. 50 liter, 
kb. 58/40/33cm, többféle 
szín 3.490,- (82490071)

MINI SERPENYŐ „INGULF“, alumíniumönt-
vény/műanyag nyél, kétrétegű tapadás-
mentes bevonat, kb. 14/3cm, többféle szín 
1.490,- (35860045)

DEKOR BÁRÁNY, kerámia/szőrme, 
kb. 4/3,5/6cm, kétféle szín 444,- 
(33860491)

VÁZA „JUDITA“, üveg, 
kb. 11/11/22cm, 
átlátszó, az ár 
dekoráció nélkül 
értendő! 399,- 
(84680022)

-tól

eredeti ár 
999,- Ft**

-30%
699,-FtBögre

eredeti ár 
4.990,- Ft**

-33%
3.333,-FtFűszertartó polc

eredeti ár 
4.990,- Ft**

-30%
3.490,-FtTárolódoboz

 7 részes

eredeti ár 
2.290,- Ft**

-34%
1.490,-FtMini serpenyő 7.990,-FtFőzőedény szett eredeti ár 

4.290,- Ft**

-30%
2.990,-FtKenyérpirító

eredeti ár 
599,- Ft**

-25%
444,-FtDekor bárány

12db/csomag

eredeti ár 
1.590,- Ft**

-37%
999,-FtDekor tojás

2.222,-FtDekor betűk

eredeti ár 

10.990,- Ft**

-29%
7.777,-FtHúsvéti nyúl

eredeti ár 
2.490,- Ft**

-28%
1.777,-FtTavaszi koszorú eredeti ár 

3.990,- Ft** 3.490,-FtFüggő virágcserép

4db-os szett

2.990,-FtKerámia kés szett

eredeti ár 
1.290,- Ft**

-39%
777,-FtMűnövény

eredeti ár 
499,- Ft**

-20%
399,-FtVáza

MEMÓRIATÁBLA „LUKP“, MDF, 
akasztható, kb. 40/18/3cm, kék/pink 
1.666,- TÜKÖR „UNIKORNIS“, fém/üveg, 
kb. 7/1 cm 666,- (46280512;0538)

többféle szín és minta

HŐSUGÁRZÓ „PEPI“, 2000W, 240V, 2 állítható 
hőfokozat, túlmelegedés elleni védelem, 50Hz, 
kb. 22,5x13x26,5cm, fehér 3.333,- 
FŰTŐTEST, hordozható, 1000W/2000W, 
hideg/meleg/forró, kb. 19,5/31/22,5cm 
11.990,- (79070032;36240131)

eredeti ár 

14.990,- Ft**

-20%
11.990,-FtFűtőtest

eredeti ár 
4.990,- Ft**

-33%
3.333,-FtHősugárzó

eredeti ár 
799,- Ft** 666,-FtTükör

eredeti ár 
2.290,- Ft**

-27%
1.666,-FtMemóriatábla

Minden vázára 
20% kedvezmény!

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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Ajánlataink érvényesek: 2018.03.08-tól 2018.03.21-ig www.moebelix.hu

NYITVA TARTÁS: H.-Szo.: 10:00-20:00
 Vas.:  10:00-18:00
Az ajánlatban szereplő árak 2018.03.08-tól 2018.03.21-ig, az 
akció időtartamán belül érvényesek, amíg a készlet tart. Az esetleges 
sajtóhibákért felelősséget nem vállalunk. Mindegyik ár bruttó, az 
ÁFÁ-t tartalmazza. Szín és mintaeltérés lehetséges, a fotók szimboli-
kus fotók, modellváltás jogát fenntartjuk. A pontos méretek és a hasz-
nálati, kezelési utasítások, az üzleteinkben találhatóak meg. A képeken 
feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. A Top Ár jelölés az 
adott időszakban a Möbelix kínálatának legjobb ár-érték arányú aján-
lata. 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 Kereskedelmi mennyiségben 
nem szolgálunk ki. A színválaszték áruházanként eltérő lehet. Az akció 
más kedvezményekkel nem összevonható! Impresszum: Kiadó: MMXH 
Lakberendezési Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 86.
 www.moebelix.hu, E-mail: info@moebelix.hu

3516 Miskolc, 
Pesti út 25. 
☎ 46/814-113

2120 Dunakeszi, 
Nádas út 8. 
☎ 27/542-500

1097 Budapest,
Gyáli út 33. 
☎ 1/348-2800

1117 Budapest
Hunyadi János út 19.
☎ 1/885-1300

9024 Győr,   
Mécs László u. 13.  
☎ 96/885-200
H.-Szo.: 09:00-20:00
Vas.: 10:00-19:00

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

KERTI GARNITÚRA „JOLEEN“, 7-részes, 1db 3 személyes kanapé kb. 193,5/73/74cm, 1db 2 személyes 
kanapé kb. 134/73/74 cm, 2db ülőke 39/31,5/34cm, párnákkal, 2db asztal, 1db tároló 74/63/74cm, 
polirattan, acél váz/üveg, kétféle szín 266.666,- (07270004/01-02)

KERTI SZETT „CELINE“, 8-részes, 6db szék  
kb. 55/108/66cm, 1db napernyő kb. 270/234cm, 
1db asztal üveglappal kb. 90/71/150cm, alumíni-
um/textil/üveg, antracit 79.990,- (13080008/02)

BALKON SZETT „BORKUM“, 3-részes,  
1db összecsukható asztal kb. 60/60/73cm, 
2db összecsukható szék kb. 38/49/84cm, 
akácfa 21.990,- (20920007/01)

BALKON SZETT „IDA“, 3-részes, 2db szék 
kb. 40/73/40cm, 1db asztal üveglappal 
kb. 71/60cm, acél/műanyag/üveg, fekete 
21.990,- (13080010/01)

KERTI PAD „SCHLOSSPARK“, 
lakkozott fenyő lécek/öntöttvas 
lábak, kb. 180/60/76cm, natúr/
zöld 35.990,- (39280006)

HOLLYWOOD HINTAÁGY 
„BORA“, fém váz/polirattan, 
tetővel, 180/166/112cm, ezüst/
fekete 39.990,- (22770019/01)

 7-részes

eredeti ár 

299.990,- Ft** 266.666,-FtKerti garnitúra

 8-részes
eredeti ár 

93.990,- Ft** 79.990,-FtKerti szett

 3-részes
eredeti ár 

28.990,- Ft**

-24%
21.990,-FtBalkon szett

21.990,-FtBalkon szett

 3-részes

35.990,-FtKerti pad
eredeti ár 

52.990,- Ft**

-24%
39.990,-FtHollywood hintaágy

 5-részes

KERTI GARNITÚRA „CORFU FIESTA“, 5- részes, 
2db kétszemélyes kanapé, 2db fotel, 1db étkező asztal, 
polirattan, cappuccino/homok színű párnával 129.990,- 
(38180103)

eredeti ár 

139.990,- Ft** 129.990,-FtKerti garnitúra

 2-részes

KERTI GARNITÚRA „PROVENCE“, 2-részes, 
sarokkanapé kb. 194/194/77cm, asztal 
kb. 77/57/42cm, műanyag, világosbarna 
111.111,- (38180108;0068)

eredeti ár 

124.990,- Ft** 111.111,-FtKerti garnitúra

Márciusi 
ajánlatok Möbelixnél!
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