
брошура, валидна oт 15.11 до 14.12.2017 г.
пазарувайте и online
 www.enikom-m.com 

Ъглова гарнитура Kaira 0101800000328
• материал: еко кожа + дамаска • цвят: сиво
• размери: ш290 х д210 х в78 • функция сън и ракла
• размер на леглото: ш146 х д226 • лява и дясна посока
• възможност за избор на цвят на промо цена 1400 лв.1648 лв.

248 лв.

стара цена

пестите

Модулна систеМа за трапезария и дневна ViENa 
• материал: ПдЧ • цвят: дъб крафт + ясен таормина 
1  витрина м6: Ш82 х Д45 х в200 352 лв. | 289 лв.
2  етажерка м7: ш140 х д22 х в45 56 лв. | 46 лв.
3  скрин м3: ш150 х д45 х в85 240 лв. | 197 лв.
4  шкаф колонен м8: ш115 х д45 х в200 368 лв. | 302 лв.
5  нисък шкаф м2: ш115 х д45 х в150 288 лв. | 236 лв.

разтегателна трапезна ViENa • материал: ПдЧ • цвят:  
дъб крафт + ясен таормина • размери: ш140-180 х д80 х в75
трапезен стол EugEN 
• материал: еко кожа • цвят: бял, черен, сив

111 лв.135 лв.

-18%

стол

стара цена 144  лв.
176 лв.

-18%

масастара цена

месец на 

трапезарията

Промоциите са валидни за избрани модели артикули.  

Пълните условия вижте на www.enikom-m.com.

отстЪпки за Маси и столове

до

бул. “царица Йоанна” 102 
на 500 м от метростанция “люлин”

Посетете 

най-големият ни магазин 

в люлин 2

-20%
1

5

4 2

3

сПециален 

с впечатляващи идеи за подаръци
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110 лв.136 лв.

-19%

маса

стара цена81 лв.
99 лв.

-18%

стол

стара цена

39  лв.
48  лв.

-19%

столстара цена

разтегателна Маса торино Дуо 0101600400223 
• материал: масив + мдФ фурнир • размери: ш120-170-220 х д80 х в75 
• двойно разтягаща се маса 
• цвят: венге, орех – 356 лв.
• маса торино Дуо /дъб сонома/ – 374 лв.

стол премиер 0101700400054 
• материал: масив + еко кожа 

• цвят: венге + бежово – 99 лв. 
• стол премиер дъб 

/сонома + кафяво/ – 109 лв. 

356 лв.404 лв.

-12%

маса

стара цена

99  лв.
114  лв.

-12%

столстара цена

341  лв.
416  лв.

-18%

масастара цена

разтегателна трапезна Маса Далия 
0101600300072 • материал: масив + ПдЧ фурнир
• цвят: бук, череша, орех, венге 
• размери: ш120-150 х д80 х в75

трапезен стол томи 01017000001425
• материал: масив + дамаска

• цвят: бук, венге, орех, череша + бежово

199 лв.229 лв.

-13%

маса

стара цена 37  лв.
45 лв.

-18%

столстара цена

трапезен стол aC-25
• материал: метал + еко кожа

• цвят: черно + бяло

трапезна Маса aDT-11
• материал: метал + стъкло • цвят: черно + бяло 
• размери: ш120 х д80 х в76

трапезен стол Sahara  
01017000001593
• материал: метал + еко кожа
• цвят: крем

разтегателна трапезна Маса Sahara  
01016000001489 • материал: метал + стъкло + ПдЧ 
• цвят: крем • размери: ш121-159 x д80 x в75

215  лв.
239 лв.

-10%

масастара цена

60 лв.72 лв.

-17%

стол

стара цена

разтегателна трапезна Маса SiENa 2
01016000001235 • материал: ПдЧ 
• цвят: дъб сонома, дъб крафт сив, венге
• размер: ш120-150 х д75 х в76

трапезен стол FrEiburg 01017000001337  
• материал: метал + еко кожа
• цвят: бял, сив, капучино

трапезен стол LiNES 
01017000001594
• материал: метал + еко кожа
• цвят: хром + бяло + черно

разтегателна трапезна Маса LiNES 
01016000001494 • материал: метал + стъкло • цвят: 
хром + бяло + черно • размери: ш120-150 x д70 x в75

60 лв.
75 лв.

-20%

стол

стара цена
232  лв.

290 лв.

-20%

масастара цена



Безплатен транспорт за всички покупки над 800 лв. за всички населени места на територията на репуБлика България.

Брошура, валидна от 15.11 до 14.12.2017 г.

3

трапезен стол 
bC-1520

• материал: еко кожа
• цвят: черно; бяло

трапезен стол  
bC-1518
• материал:  
   метал + еко кожа
• цвят: хром + 
    черно; горчица;  
   лате; кафяво

разтегателна Маса 
с повдигащ МеханизЪМ VEroNa 
01016000001225 • материал: ПдЧ • цвят: дъб сонома, 
венге, дъб крафт • размери: ш120-160 х д70 х в60-75

трапезен шкаф Lima 
за МикровЪлнова печка 
0101200000096
• материал: ПдЧ
• цвят: дъб крафт сив + дъб крафт бял
• размери: ш104 х д40 х в128

трапезен стол TouLoN
0101700000427 • материал: масив + 
дамаска • цвят: венге + кафяво

трапезен стол moNa g603D
01017000001476 • материал: масив + 
дамаска • цвят: орех + бежово
• възможност за избор на цвят  
   на промо цена

трапезен стол оксфорД
0101700400013 • материал: масив + 
дамаска • цвят: венге, орех + бежово 
• До изчерпване на количествата

трапезен стол атина   
0101700300023 • материал: масив бук 
+ дамаска • цвят: венге, орех, череша, 
натурален + бежово

трапезен стол Liza 1 amSTErDam
01017000001476 • материал: масив + 
дамаска • цвят: орех + бежово 
• непромокаема дамаска, издръжлива 
на замърсяване • възможност за  
избор на цвят на промо цена

трапезен стол Liza 1 orSaj
01017000001476 • материал: масив + 
дамаска • цвят: орех + бежово
• възможност за избор на цвят  
   на промо цена

159 лв.199 лв.

-20%
стара цена

254 лв.299 лв.

-15%
стара цена

129 лв.159 лв.

-19%
стара цена

129  лв.
159 лв.

-19%

стара цена

41  лв.
55 лв.

-25%

стара цена

60  лв.
72 лв.

-17%

стара цена

104  лв.
122 лв.

-15%

столстара цена

149  лв.
182 лв.

-18%

столстара цена

трапезна Маса rouND  
• материал: стъкло + метал
• цвят: къри, бяло, зелено,  
    кафяво, петрол + хром
• размери: Ф100 х в77

трапезна Маса SquarE
• материал: стъкло + метал

• цвят: зелено, бяло,  
   кафяво, петрол, къри  + хром 

• размери: ш80 х д80 х в77

01
01

70
00

00
46

3

180  лв.
220 лв.

-18%

стара цена

122  лв.
149  лв.

-18%

стара цена

67  лв.
79 лв.

-15%

стара цена

140  лв.
165 лв.

-15%

стара цена

69  лв.
75 лв.

стара цена

разтегателна трапезна Маса moNa 01016000001376 
• материал: мдФ лак гланц + метал • цвят: бялo, бежово
• размер: ш140-180 х д90 х в75

575 лв.699 лв.

124 лв.

маса

стара цена

пестите

569 лв.
685 лв.

-17%

маса

стара цена

трапезен стол Prag 0101700000417
• материал: метал + еко кожа
• цвят: черно, бяло, капучино, кафяво

разтегателна трапезна маса 1602 0101600000475 
• материал: мдФ лак гланц • цвят: бежово • размери: 
ш130+35 х д80 х в75 • възможност за избор на цвят 
на промоционална цена

трапезен стол amaDo
0101700000326 • материал: еко кожа + метал
• цвят: кафяв, бял, сив, черен, капучино + хром

water 
repellent

160  лв.
195 лв.

-18%

стара цена
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коМплект поМощни 
Масички Trio  
• материал: метал + мдФ
• цвят: хром + бяло, бежово
• размери: 
   ш42 х д35.5 х в50
   ш43.5 х д35.5 х в56
   ш45.5 х д40.5 х в60

холна гарнитура км.019 • материал: естествена кожа + дамаска • функция релакс с електрически механизъм • цвят: сиво; кафяво + бежово

холна Маса CarmEN 0101600000498
• материал: ПдЧ • цвят: венге; венге + дъб сонома, бяло, дъб 
сив крафт+бял крафт • размери: ш110 х д65 х в45

холна Маса CybEr 0101600000333
• материал: мдФ + стъкло • цвят: бял лак гланц, венге
• размери: ш110 х д60 х в45 • ограничени количества 

Ъглова холна гарнитура aTiNa 0101800000425 • материал: естествена кожа 
• цвят: бежово • размери: ш290 x д260 x в90 • функция на подглавници • лява и дясна посока

3500.-
4066.-

566.-
стара цена

пестите

• фотьойл с функция релакс + люлка:  
   ш78 х д94 х в100

800 лв.
930 лв.

130 лв.

стара цена

пестите

880 лв.1040 лв.

160 лв.

стара цена

пестите

Ъглова холна гарнитура imPaLa 0101800000492 • материал: еко кожа + дамаска • цвят: бяло + сиво  
• размери: ш246 х д155 х в70 • функция сън и ракла • размер на леглото: ш110 х д210 • лява и дясна посока 
• възможност за избор на цвят на промо цена разтегателен диван 

mojCa
• материал: дамаска 
• цвят: кафяво 
• размери:  
   ш170 x д100 x в80 
• размер на леглото:   
   ш170 x д200 
• възможност  
   за избор на цвят  
   на промо цена

фотьойл mojCa 0101800015006 • материал: дамаска 
• цвят: кафяво • размери: ш90 x д100 x в80 
• размер на леглото:   
   ш90 x д200
• възможност  
   за избор на цвят  
   на промо цена

01
01

80
00

13
02

3

472 лв.
555 лв.

-15%
стара цена

99 лв.150 лв.

-34%
стара цена

67  лв.
101 лв.

-34%

стара цена129  лв.
165 лв.

-22%

стара цена

701 лв.
825 лв.

-15%
стара цена

• диван тройка с функция релакс на крайните две места:  
   ш201 х д94 х в100 – 1580 лв.  1300 лв.

• диван двойка с функция релакс на двете  
   седящи места: ш145 х д94 х в100 – 1470 лв.  1200 лв.
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разтегателен диван bari 0101900000200 • материал: еко кожа + дамаска • цвят: кафяво
• размери: ш190 х д93 х в81 • функция сън и ракла • размер на леглото: ш148 х д190
• възможност за избор на цвят на промо цена

550 лв.680 лв.

130 лв.

стара цена

пестите

холна гарнитура NiKoLaS 0101800000135 • материал: еко кожа  
• цвят: кафяво, бежово • възможност за избор на цвят с поръчка
• диван тройка с механизъм за сън:  
   ш200 х д95 х в90, размер на леглото: ш135 х д190 1084 лв. | 921 лв.
• диван двойка: ш170 х д95 х в90 542 лв. | 461 лв.
• фотьойл: ш100 х д95 х в90 403 лв. | 343 лв.

сега с -15% 

сега с -15% 

сега с -18% 

Ъглова холна гарнитура ENzo 0101800000512 • материал: дамаска
• цвят: сиво, бежово • размери: ш240 x д175 x в68 • функция: сън и ракла
• лява и дясна посока • възможност за избор на цвят

холна гарнитура Tamara • материал: еко кожа • цвят: сиво, черно, бежово 
• поДхоДящи за офис помещения • възможност за избор на цвят на промо цена
• двуместен диван 0101800000094: ш130 х д75 х в80 256 лв. | 209 лв. 
• фотьойл 0101800000095: ш75 х д75 х в80 176 лв. | 147 лв.

холна секция orLaNDo 0101300000078
• материал: ПдЧ + mDF + стъкло • цвят: дъб сонома + кафяво
• размери: ш310 х д47 х в197 • включено LED осветление

999 лв.
1199 лв.

200 лв.

стара цена

пестите

599 лв.
719 лв.

120 лв.

стара цена

пестите

холна секция сохо 
0101300000225
 • материал: ПдЧ + стъкло 
• цвят: бяло северно дърво +  
   черно северно дърво  
• размери: ш265 х д46 х в202,5 
• с включено LED осветление 

 механизми за плавно 
      и безШумно затваряне

 механизми за плавно 
      и безШумно затваряне

665 лв.825 лв.

160 лв.

стара цена

пестите

Модулна систеМа 
за дневна CouNTry 
• цвят: дъб lefkas 
• материал: ПдЧ + мдФ

1

2

3

4

5

1
23

4

5

1  витрина: ш60 х д43 х в191 295 лв.  | 251 лв.
2  етажерка: ш100 х д43 х в191 371 лв.  | 314 лв.
3  комод: Ш157 х Д43 х в89 302 лв.  | 257 лв.

4  етажерка за стена:  90 лв. | 76 лв.
      ш141 х д20 х в26
5  тв поставка: ш162 х д42 х в50 198 лв. | 168 лв.

портМанто DaNa
• материал: ПдЧ + мдФ 
• цвят: небраска+капучино гланц

1  гардероб: ш80 х д36 х в192 408 лв. | 335 лв.
2  огледало: ш80 х д3 х в65 99 лв. | 81 лв.
3  пано със закачалка: ш80 х д29 х в121 153 лв. | 125 лв.
4  шкаф за обувки: ш80 х д36 х в99 339 лв. | 278 лв.
5  шкаф за обувки с възглавница: 207 лв. | 170 лв. 

      ш80 х д36 х в45

500.-
449.-

• комод 0101300000079:  
   ш150 х д45 х в86
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199 лв.
240 лв.

-17%
стара цена

обзавеждане за стая мира 0100200000257 • материал: ПдЧ • цвят: дъб сонома • легло за матрак 
120 х 190 с пружинен механизъм: ш120 х д191 х в74 • ракла: ш122 х д35 х в74

849 лв.
999 лв.

150  лв.

стара цена

пестите

обзавеждане за спалня Валенсия
• материал: ПдЧ + еко кожа • цвят: дъб небраска + бежово
• гардероб с плъзгащи врати: ш180 х д62 х в214 
• легло за матрак 160х200: ш172 х д217 х в95
• нощно шкафче /2 броя/: ш47 х д34 х в35
• дъно, повдигащ амортисьорен механизъм и ламелна рамка  
   за матрак 160 х 200 – 169 лв.  139 лв. 

819 лв.
969 лв.

150 лв.

стара цена

пестите

обзавеждане за спалня маями 0103600000382 
• материал: ПдЧ • цвят: дъб небраска сив + трюфел 
• гардероб: ш180 х д62 х в214 • легло за матрак 160 х 200 
• нощно шкафче /2 бр./: ш50 х д35 х в26
• дъно, повдигащ амортисьорен механизъм и ламелна рамка  
   за матрак 160 х 200 – 169 лв.  139 лв. 

Модулно обзавеждане за спалня ViENa 0103600000356
• материал: ПдЧ + огледало • цвят: дъб крафт бял + ясен таормина 
• легло за матрак 160 х 200 с 4 чекмеджета:  ш165 х д205 х в80 344 лв. | 279 лв.
• гардероб с пет врати: ш220 х д55 х в200 616 лв. | 499 лв.
• нощно шкафче: ш40 х д40 х в40 64 лв. | 49 лв.

обзавеждане за спалня LoNDoN 0103600000296 
• материал: ПдЧ + огледало • цвят: дъб крафт бял + графит 
• четирикрилен гардероб: ш200 х д60 х в200 • легло за матрак 
   160 х 200 с амортисьорен повдигащ механизъм: ш164 х д204 х в75 
• нощни шкафчета /2 броя/: ш46 х д38 х в38

539 лв.
619 лв.

80 лв.

стара цена

пестите

сПот вивиен 
• 4 х е14 0400800000250

сПот вивиен 
• 2 х е14 0400800000248

настолна ламПа ава 
• 1 х e27
0400700000690

84.-
68.90

сПот вивиен 
• 1 х е14 0400800000247

94.50
77.-

67.-
55.-

126.-
103.-

сПот вивиен 
• 3 х е14 0400800000249

40.50
33.-
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директорски стол Largo STEEL 
0101701400015 • материал: еко кожа + 
дамаска  • цвят: черен • газов амортисьор 
за плавно регулиране на височината 
• люлееща функция

директорски стол boSS
0102100000232 • материал: еко кожа 
• цвят: черен, кафяв • газов амортисьор за 
плавно регулиране на височината 
• люлееща функция

офис обзавеждане graND oPTimaL 0102100000326 • материал: ПдЧ
• цвят: венге + сонома • ъглово бюро /лява и дясна посока/: ш219 х д158 х в75
• контейнер с чекмеджета: ш45 х д50 х в66 • нисък шкаф: ш80 х д36 х в71
• висок шкаф: ш80 х д36 х в140 • възможност за закупуване на 
Допълнителни моДули

отстЪпки за избрани Модели 
офис мебели и столоВе -10% -18%

от до

426 лв.
520 лв.

-18%
стара цена

129 лв.149 лв.

-13%
стара цена

199 лв.229 лв.

-13%
стара цена

всеки клиент, закуПил кухня 
По индивидуален Проект от 
еником-м, на стойност над 
900 лева ПолуЧава отстъПка 

от цената:

кухни по индивидуален проект

-25%
за кухни от моДулни системи:

рим стандарт, рим профил, 
стил алуминиев кант, стил 

гланц, стил лак, виена масив, 
прага, Милано, интегра, 

сиена, омега профил, омега 
фурнир, омега софт, омега 

винтидж, болеро стандарт, 
болеро лак,  Modern, 

Evergreen, Highline 
отстъпките важат за кухни наД 900лв. посочените 
отстъпки не важат за аксесоари, осветление, ел.уреДи, 
мивки, смесители и плотове от камък. 

кухните се изработват по инДивиДуален проект за всеки 
клиент. посочените цени са за показаните конфигурации 
и не включват аксесоари, осветление, ел.уреДи, мивки, 
смесители и плотове от камък. 

пълните условия вижте на www.Enikom-m.com.

пълните условия вижте на www.Enikom-m.com.

кухня от Модулна систеМа Виена масиВ • материал: масив дъб • размери кухня: 
ш387 х д60 х в246 • кухнески остров с изтеглящ се плот (маса): ш150 х д80-126 х в91 • цена на 
показаната конфигурация: 7920 лв. 5940 лв. • цена на кухнески остров: 2975 лв. 2231 лв.

кухня от Модулна систеМа болеро • материал:  mDF с лаково 
покритие гланц металик • размери кухня: ш337 x д63 x в222 • кухненски 
остров: ш248 x д93 x в91 • цена на показаната конфигурация: 
14962 лв. 11222 лв.

Правоъгълна тава BRio StonE 
• 42 х 28 х 7 06003000007978

Brio StonE
• пет-слойно незалепващо покритие, 
подсилено с минерални частици
• индукционно дъно

19.90

топ
оферта

19.90

топ
оферта

34.90

топ
оферта

кръгла тава BRio StonE 
• 28 см 06003000007953

тиган BRio StonE 
• 24 см 06003000007975

тенджера BRio StonE 
• 22см – 5.5л 06003000007977

29.90

топ
оферта

сервиз за Чай ебро 
• 12 елемента 
• 250 мл 
0601200000791

29.90
24.90

59.40
41.50

Чайник стъклен • с инфузер • 600 мл 
• подходящ за употреба върху газови и 
керамични котлони 06003000005113

 избор от 32 цвята баЙц за лице

 избор от 45 цвята за термоплот

механизми за плавно затваряне 

* кухня вариант еником 200 см

200 см

Кухня вариант “Еником 200 см” 
с размери Ш200 х Д60 х В223 е 
подходяща за малки помещения. 
Създадената конфигурация е за 
по-лесно ценово сравнение на 
кухни с различни материали на 
фронта и от различни модулни 
системи.
Цената на кухнята е за кухненските 
шкафове от съответния материал на 
фронта на показаната модулна система 
с включен термоплот. Не включва 
електроуреди, мивка, смесител и аксесоари.

кухня вариант 

еником 200 см*

1291 лв.1721 лв.

430 лв.

стара цена

пестите

кухня вариант 

еником 200 см*

1400 лв.1866 лв.

466 лв.

стара цена

пестите

 избор от 10 цвята за лице

 избор от 30 цвята за термоплот

механизми за плавно затваряне 



2.50

топ
оферта

3.90

топ
оферта

всички цени са в лева с включен ддс. Промоциите са ва-
лидни до 14.12.2017 г. с изключение на случаите, в които 
са упоменати други дати или до изчерпване на налични-
те количества. Пълните условия на промоциите вижте на 
www.enikom-m.com. всички размери са съответно: шири-
на x дълбочина x височина в сантиметри. в цените не са 
включени декоративните продукти, матрак и подматрачна 
рамка, освен ако не е изрично посочено. възможно e изо-
бразените цветове да се различават от оригинала поради 
спецификата на печата. еником-м не носи отговорност 
за допуснати предпечатни и печатни грешки. безплатен 
транспорт за всички покупки над 800 лв. за всички населе-
ни места на територията на република българия.

РАБОТНО ВРЕМЕ
Понеделник - Събота

10:00 - 20:00

неделя 
10:00 - 19:00

0 700 15 005

ДРужБА 1
ул. “кап. д. списаревски”24

до метростанция “дружба”

НАДЕжДА 1
бул. “ломско шосе”, бл. 171

до метростанция “надежда”

ЛюЛиН 2
бул. “царица йоанна” 102
на 500 м от метростанция “люлин”

преДложението важи само слеД 
преДставяне на талона До 14.12.2017 г.

1.79 лв. кафе + ДомаШна маслена бисквита

всеки клиент може Да закупи максимално 2 броя от ДаДения проДукт, участващ в промоцията “мега сряДа”. количествата са ограничени. офертите са валиДни само в посочените Дни.

15.11.2017 29.11.2017

 

06.12.2017

 

13.12.2017

72.90
44.90

44.50
25.90

24.90
15.90

129.-
59.-

22.11.2017

каниЧка за мляко 
и захарница 
06021000001161 

19.90

топ
оферта

11.90

топ
оферта

7.50

топ
оферта

8.50
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25.50
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оферта

24.50
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оферта35.90
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25.90
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14.50
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13.90
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Чайник с инФузер • 1l 
06021000001159

стъклена Чиния 
• 15,5 x 9,5 см 
06021000001168

стъклена куПа 
• 13x13 см 06021000001169

лъжиЧки за Чай 
• 4 броя 06021000001166

десертни вилиЧки 
• 4 броя 06021000001165 

Чаша за Чай с Чинийка 
06021000001162

Чиния • Ø 20 
06021000001155

комПлект Чаши 
• 2 броя 
06021000001158

Поднос с дръжки 
• 52 х 35 см 06021000001171

Плато • 25,5 см  
• метал 06003000007829

канистри • 3 броя • метал
06003000007826

10.90
7.507.50

5.-
4.50
3.30

6.50
4.60

6.30
4.40

49.90
29.50

65.50
45.50

66.-
39.-

22.90
18.50

24.90
17.90

2.50
1.99

79.50
52.50

7.50
5.80

кутия за сладки • метал 
06003000007827

буркан с каПак 
• 14 х 16 см • метал 
06003000007828

Порцеланов мъг • 350 ml 
• различни десени 06021000001338

Поларено одеяло 
с коледен мотив
• 130 х 170 см 0500500000227

коледна играЧка 
• 4 х 6 см

ПресПаПие • 6,5 см 
06021000001202

2.80

топ
оферта

ПтиЧка • 6 см
06021000001204

2.50
1.80

5.-
3.50

4.50
3.-

3.90
2.60

стъклени коледни тоПки

3.30
2.70

69.-
48.-

14.90
10.-

56.90
43.-

хавлиена кърПа миШел
• 30 х 50 см 0500200000926 3.30 2.70
• 45 x 80 см 05001000001026 7.50 5.90
• 50 х 85 см 0500200000927 8.30 6.90
• 70 х 140 см 0500200000928 18.50 15.00

Чаши за коктейли • 4 броя • 630 мл

Прибори 
за хранене 

ARABELLA 
• 24 части 

06003000006766

06
01

10
00

00
16

43
сервиз за хранене 
толеДо • 19 части 
• аркопал • подходящ 
за съдомиялна и 
микровълнова
0601200000815

нож за ПоЧистване на риба 
• 23.5 см  06003000007714 Чиния марине • стъкло  06003000007801

• 20 х 16 см 2.50 1.99
• 26 х 20 см 3.70 2.99
• 36 х 25 см 7.50 5.99

3.90
2.60

свещник SmARt 
wintER StoRy

• ф8 х 7 см 
06004000001678

• ф8 х 9 см 
06004000001677

06
02

10
00

00
55

3

06
02

10
00

00
12

05

06
02

10
00

00
12

01

06
02

10
00

00
11

99

06
02

10
00

00
12

00

06
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10
00

00
96

6

39.50
27.90

44.-
30.90

Чаши за шаПанско 
moDELLA • 2 броя • 250 мл

Чаши за вино moDELLA 
• 2 броя • 500 мл 

06
01

10
00

00
16

89

06
01

10
00

00
16

90

тирбушон uLtRA 
06003000006923 

охладител за вино 
• прозрачен поликарбонат
    06003000007960

халат за баня 
тоскана
• различни 
размери и цветове
05002000001015

79.90
68.-

сПален комПлект 
• 100% памук ранфорс

• 3 части – чаршаф, 
плик, 

калъфка 
05001000002516

• 4 части – чаршаф,
1 бр. двоен плик, 

2 бр. калъфки
05001000001693

49.90
38.90

75.90
55.90

97.90
81.-

• 5 части – чаршаф, 
2 бр. пликове, 
2 бр. калъфки 

05001000002515

одеяло cuBi • 130 х 170 см 
• натюр, беж, розово
0500500000195 

възглавница QuEEn • 64 х 40 х 16 
• ядро от мемори пяна
• антибактериален калъф 
0500700000936

Протектор за възглавница
• 50 х 70 см • непромокаем 
и двойнодишащ 050070000093740.90

33.-

57.90
43.-

Протектор 
за матрак 

• 90 x 190-200 
05007000001861

• 160 x 190-200 
05001000002171

44.90
25.50

стенен сушилник 
ButtERfLy 06013000001413

• сгъваем - спестява място 
• площ за сушене 3.5 м 

05001000002313 

комПлект завивки 2в1 
• пролетно-есенна завивка 
790 гр. + лятна завивка 
590 гр. • 160 х 210 см

елиПсовиден тиган 
за риба • незалепващо 
покритие 06003000007464

комПлект тенджера 
и тиган cARBon 
mEtALLic touch LinE
06003000007845

цена за комПлект
2 броя

съд за сервиране на риба с каПак и Поднос • 3 л
• овален 06003000007192 
• правоъгълен 06003000007193

За празничната Никулденска трапеза

10.90

топ
оферта


