
Uvedené ceny jsou prodejní ceny bez dekorací, do vyprodání zásob. *Původní cena se vztahuje na výrobcem nezávazně doporučenou prodejní cenu. **Původní cena se vztahuje na naši doposud platnou prodejní cenu. Vice nabídek najdete 
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až -70%
Nepropásněte 

poslední šanci!

čalouněný nábytek, obývací stěny, ložnice, 
dětské pokoje, doplňkový nábytek, závěsy, 

koberce, svítidla, domácí textilie
a mnoho dalšího...

POSLEDNÍ ŠANCE!
VÝPRODEJ V OSTRAVĚ KONČÍ!
Od pondělí 19.2.

Již brzy 
nový 
Möbelix

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

Nabidka platí od 19.02.2018 do 11.03.2018.



BOTNÍK, 10 přihrádek, 
pro 20 párů bot, Š/V/H: 
47/190/29 cm 2.499,- 
(13990082/16,18)

BAROVÁ ŽIDLE, nosnost cca 120 
kg, různé barvy, Š/V/H: cca 44/78-
98/44cm 1.111,- (23810098/01,03-04)

TRUHLA, Š/V/H: 65/40/42 cm, různé vzory 999,- 
(19310016/01;0254/01;0258/05)

SEDACÍ SOUPRAVA, plocha lůžka: cca 218/125 cm, vnější rozměr: cca 300/210 cm 
15.999,- TABURET, Š/V/H: cca 100/42/66 cm 4.999,- (23000009/01-03,99,98)

OBĚ
STRANOVÉ
VARIANTY

VÝBĚR LÁTEK 
ZA PŘÍPLATEK

VČETNĚ 
FUNKCE 
LŮŽKA

Cenový
trhák

Výprodej

15.999,-místo 37.999,-*

 Sedací souprava

-57%

Výprodej

2.499,-místo 4.499,-*

 Botník

-44%

Výprodej

1.111,-místo 1.999,-*

 Barová židle

-44%

Výprodej

999,-místo 2.199,-*

 Truhla

-54%

VYKLÁPĚCÍ BOTNÍK, Š/V/H: cca 90/93/33,5 cm., 
1.999,- (26980027/03)

Výprodej

1.999,-místo 2.976,-*

 Botník

-32%

OBÝVACÍ STĚNA, Š/V/H: cca 260/190/42 cm 
4.999,- (18030275/02)

4.999,-
Obývací stěna

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

MCZ02-8-y 02/03

PŘESTAVUJEME pro Vás nový Möbelix

Poslední šance, výprodej končí! 

Slevy -70% 
až



MATRACE Z KOMFORTNÍ PĚNY, bodově elastická, 
7-zón, oboustranná Relax vrstva, potah pratelný 
do 60°C, cca 80/200cm 3.599,- (26380154/03,13)

výška cca 24 cm

PATROVÁ POSTEL, bez roštů a matrací, plocha 
lůžka: 2x90/200 cm, odděitelná lůžka, Š/V/H: 
cca 97/140/207 cm 2.199,- (25220160/02)

JÍDELNÍ STŮL, Š/V/H: cca 150/75/102 cm, 
vysoký lesk 1.699,- (16060064/01)

Výprodej

2.199,-místo 4.499,-*

 Patrová postel 

2x90/200 cm

-51%

Výprodej

3.599,-místo 7.499,-*

Matrace cca 

80/200 cm

-52%

s dodáním a montáží
ZDARMA 1)

Kuchyně na míru 

-50%

Výprodej

1.699,-místo 2.499,-*

Jídelní stůl
-32%

-32%

1) Sleva se vztahuje na kuchyne naplánované od 19.02.2018 do 11.03.2018. Sleva se nevztahuje na již uzavrené 
kupní smlouvy, nebo neukoncená plánování. Slevy nemohou být kombinovány. Sleva se pocítá z běžných 
prodejných cen a nevztahuje se na služby, kuchynské spotrebice, drezy, vodovodní baterie a již zlevnené zboží.

Nakupujte nebo rezervujte

24 hod. denně!
e-shop

PŘESTAVUJEME pro Vás nový Möbelix



MCZy0-MCZ02-8-y   MCZ02-8-y   04
Nabídka platí od 19.02.2018 do 11.03.2018.

Veškeré nabídky jsou platné od 19.02. do 11.03.2018, do vyprodání zásob. 
Chyby sazby a tiskové chyby jsou vyhrazeny. Všechny ceny 
jsou prodejní ceny, všechny ceny včetně DPH. Přesné rozměry a návody 
na údržbu jsou k dispozici na prodejně. Zboží bez dekoračních předmětů. 
Odběr pouze v množství typickém pro domácnost. Tiráž: Vydává a rozši-
řuje: XMLX obchodní s.r.o., Nárožní 1390/4, Praha 5, Stodůlky PSČ 158 00 
www.mobelix.cz, info@moebelix.cz

700 30 
Ostrava
Horní 79
Tel.: 596 722 799

Otevírací doba
PO-NE: 10:00-19:00

Nakupujte nebo rezervujte

24 hod. denně!
e-shop

Radikální výprodej

-50%
na všechny elektrospotřebiče 

-70% 

na všechny závěsy
-70% 

na všechny obrazy

-50%
na všechna svítidla

-50%
na všechny koberce

-50% 
na bytový textil
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