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napríklad program IMPERIAL
Veľký výber farieb, 
materiálov a rozmerov:

dub Sonoma orech Royal

biela lesklá

biela matná dub San Remo

(03800121/98)

Neplatí na tovar vystavený v predajni.
Príslušenstvo na objednávku za 
príplatok.

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

výšky
197,
223,
235cm

Online Shop: 
mobelix.sk

449,-
místo 655,-**

Š: 225 cm,
V: 223 cm

-31%

-45%
na plánovateľné
skrine
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dekory frontov/korpusov:

dekory skiel:

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

výška
222 cm
nebo
240 cm

množstvo rôznych rozmerov

-45% na
plánovateľné skrine

rôzne kombinácie dekorov

200 cm 250 cm 300 cm (3 dvere)

300 cm (4 dvere) 350 cm

rôzne typy skríň
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SLNEČNÍK „LECCI“, polyester, kov, s funkciou naklonenia, rozpätie: 
180 cm 4,99 (04220003/01,03-04,08-09)

STOHOVATEĽNÉ KRESLO „STITCH“, kov/plast/textil, max. nosnosť 
120kg, 54/96/76 cm 19,99 (03480022/01,06,11)

GRILL „GRILLMAX“, karbonová oceľ, s kameňom na 
pizzu, 72/124/58 cm 89,90 (89590006/02)

ZÁHRADNÁ ZOSTAVA „MOSKAU“, kov. podstavec, podsedáky, 
rohová lavica 213/130 cm, max. nosnosť 240kg, 2 x taburet Š/V/H: 
40/38/40 cm, max. nosnosť 120 kg, výškovo nast. stôl 120/64 cm 
499,- (03480073/01)

VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÝ STÔL

499
namiesto 5,99**

Slnečník

1999
Stohovateľné kreslo

8990
namiesto 109,-**

Gril

499,-
namiesto 649,-**

Záhradná zostava

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

222 cm

240 cm

množstvo rôznych rozmerov

plánovateľné skrine

Uvedené ceny sú predajné ceny bez dekorácie do vypredania zásob. *Pôvodná cena sa 
vzťahuje na výrobcom nezáväzne odporúčanú cenu. **Pôvodná cena sa vzťahuje na 
našu doterajšiu predajnú cenu. Väčšiu ponuku nájdete na www.mobelix.sk
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KVETINÁČ „LIMBO“, oceľový rám, výplet z umelej 
hmoty, Š/V/H: cca: 62/50/20 cm 24,99 (07830010/01)

ZÁHRADNÉ LEHÁTKO „GEORG“, poťah: textil, podstavec: oceľ, 
Š/V/H: 145/98/59 cm, max nosnosť: cca 110 kg 19,99 OSUŠKA 
NA LEHÁTKO „ENRICO“, Š/D: cca 70/200 cm, rôzne farby 7,99 
(04220002/01,11;48380009)

1999
namiesto 24,99**

Záhradné lehátko

BALKÓNOVÁ ZOSTAVA „ANA“, kov/textil/sklo, stôl 
60/70 cm, 2 x stolička 46/56/82 cm, max. nosnosť 120 
kg, obmedzené množstvo 55,- (19450003/01)

55,-
namiesto 79,-** -30%

Balkónová zostava

HOJDACIA SIEŤ „CIARA“, bavlna, smrekovcové drevo, 
max. nosnosť 120kg, Š/V/H: 315/115/110 cm 119,- 
(24830006/01)

119,-
namiesto 139,-** -14%

Hojdacia sieť

1) Takto označený tovar nie je vystavený v predajni. Je možné si ho 
objednať online alebo v predajni. Dodanie u tohto tovaru je zdarma.

objednávajte
ONLINE 1)

objednávajte
ONLINE 1)

dodanie
 zdarma

dodanie
 zdarma

2499
Kvetináč
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