
A stále
hráme o
15.000,-

v poukážkach

Zľava sa odpočítáva z aktuálnych pre-
dajných cien. Akcia neplatí pre, služby 

(napr. doprava atď) a tovar
označený ako „Reklama“ a „Výpredaj“. 
Odpočet DPH znamená zľavu 16,67% 

z celkovej pôvodnej predajnej
ceny tovaru. Z právnych dôvodov 

nemôže Möbelix odpočítať DPH ako 
také, pokladničný blok bude obsaho-
vať DPH, teda nákup bude zlacnený 

o 16,67%.

Online Shop: 
mobelix.sk

Vraciame
hodnotu

DPH
sobota-nedeľa

13.04. - 14.04.2019
v našich

predajniach a
v e-shope

Zľava sa opočíta z predajných cien
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NÁSTENNÝ REGÁL „DILA“, drevo/čierny kov, Š/V/H: 
41/10/59 cm 19,90 (81030112/01)

POLOHOVATEĽNÝ 
POD HLAVOU A 

NOHAMI

ROŠT „SPARK“, polohovateľný, 28 lamiel, s 
nastaviteľnou tvrdosťou v stred. časti, rozmer: cca 
90/200 cm 99,- (09760003/01)

STREDOVÝ PÁS 
PRE ROZLOŽENIE 

ZAŤAŽENIA

NASTAVITEĽNÁ 
TVRDOSŤ 
LAMIEL

99,-
Rošt cca 
90/200 cm

STOLIČKA „MARKUS“, textilná koža, nohy buk masív, 
max. nosnosť 120 kg, Š/V/H: cca 43,5/91/56,5cm 
54,95 (10130059/01-03)

ĽUBOVOLNÁ FAREBNÁ KOMBINÁCIA

zdarma
1+1

zdarma
1+1

1990
namiesto 53,-*

Nástenný regál

-62%

5495
Stolička

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

NÁSTENNÁ POLICA „BOPE“, 3ks/sada, rozmery 
cca: 45/25/16 cm, 40/25/16 cm, 35/15/16 cm 29,99 
(28290034/01-02)

2999
namiesto 63,-*

Nástenná polica

-52%
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DETSKÉ KRESLO „LENI“, rôzne farby/motívy, oceľový 
podstavec, polyester, Š/V/H: cca 48/47/39 cm, max. 
nosnosť cca 40 kg 9,99 (07270003/02-04)

ZÁVESNÉ KRESLO 
„VALENCIA“, 50% 
bavlna/50% PES, oceľová 
trubka, montáž na strop, ø: 
80 cm, max. nosnosť 120kg 
24,99 (07610015/01)

ZÁHRADNÉ RELAXAČNÉ LEHÁTKO „LONDON“, textil/kov, Š/V/H: 
cca 64,5/112-76/99-169 m, nosnosť:120 kg 45,90 (47380028/01)

HOJDACIA SIEŤ „RELAX“, 50% bavlna/50% PES, drevo, 100/200 
cm, max. nosnosť: 100 kg 9,99 KONŠTRUKCIA HOJDACEJ SIETE 
„KRETA“, Š/V/H: cca 290/110/118 cm 49,99 (26720079/05,12-
13;22770024/01)

999
namiesto 12,99**

Detské kreslo

-23%

62%

4590
namiesto 54,99**

Záhradné relaxačné 
lehátko

2499
namiesto 34,99**

Závesné kreslo

-28%

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

999
namiesto 11,99**

Hojdacia sieť
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Vraciame

RATANOVÉ KRESLO „ALTONA“, polyratan, vr. vankúša, otočný 
sedák, Š/V/H: 97/90/89 cm, nosnosť do 130kg 119,- (18420005/04-05)

RASTLINA „ANTHURIUM“, rôzne farby kvetov 6,99 
(58780007)

KOBEREC „MONACO“, 100% plsť, s nopkami, 133/300 cm 11,- 
(40640009/02)

objednávajte
ONLINE 1)

dodanie
 zdarma

699
namiesto 9,99**

Rastlina

119,-
namiesto 139,-**

Ratanové kreslo

11,-
namiesto 19,99**

Koberec 133/300 cm

-44%

60cm

RELAXAČNÉ LEŽADLO „BORA“, skladacie, agátové 
drevo, podložka sv. sivá alebo čierna, max. nosnosť 
100kg, Š/V/H: 186/54/56 cm 99,- (20140030/02-03)

99,-
Relaxačné ležadlo

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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