
брошура, валидна oт 13.08 до 10.09.2018 г.

пазарувайте и online
 www.enikom-m.com 
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Ексклузивно в Еником М модулно 
обзавеждане 

за детска стая Kiki

1  Чекмедже за легло FK80: ш85 x д199 x в27 126 лв. 101 лв.
2  Легло KRT90:  ш95 x д205 x в75 204 лв. 163 лв.
3  Гардроб G23: ш84 x д56 x в198 378 лв. 302 лв.
4  Шкаф ORK:  ш44 x д37 x в102 111 лв. 89 лв.
5  Шкаф OR12: ш44 x д37 x в102 141 лв. 113 лв.

6  Бюро RS90: ш91 x д50 x в74 141 лв. 113 лв.
7  Етажерка за стена VS2-94: ш94 x д25 x в37 81 лв. 65 лв.
8  Скрин F4: ш84 x д56 x в89 267 лв. 214 лв.
9  Легло KRD1: ш98 x д205 x в102 483 лв. 386 лв.

10  Шкаф К22: ш86 x д37 x в134 249 лв. 199 лв.

11  Бюро KS6: ш125 x д60 x в74 216 лв. 173 лв.
12  Гардероб G1: ш44 x д56 x в198 213 лв. 170 лв.
13  Гардероб G2:  ш84 x д56 x в198 261 лв. 209 лв.
14  Гардероб ъглов GUG: ш86 x д86 x в198 354 лв. 283 лв.

декори 
за корпус

декори 
за фронт

СЕга С -20% 
Модулно обзавеждане 
за детска стая KIKI

• материал: ПдЧ • цвят: възможност 
за избор на цветове за корпус и фронт

made in 
germany

СЕга С -27% ЗА ВСИЧКИ МОДУЛИ

Модулно обзавеждане за спалня Padua
0103600000368 • материал: ПдЧ + еко кожа • цвят: дъб + бяло

-15%
за всички поръчки на 

мебели и аkсесоари,

неналични на склад.

безплатни

за всички покУпки 
над 800 лв. на промоционални  
и непромоционални стоки.

пъЛнитЕ уСЛовия на промоцията вижтЕ на www.eniKOm-m.cOm.

* пъЛнитЕ уСЛовия на промоцията вижтЕ на www.eniKOm-m.cOm.

спалнята и 

детската стая

месец на

Отстъпки
до -27%

пъЛнитЕ уСЛовия на промоцията вижтЕ на www.eniKOm-m.cOm.

РАЗНОС

МОНТАЖ

ТРАНСПОРТ

Важи за района на София и Перник.

цялата модулна система може да видите на на www.enikom-m.com.
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ВНОСКИ ПОДАРЪК
∙ 9, 12, 18, 24, 30 и 36-месечна схема на изплащане
∙ Размер на кредита от 250 до 10 000 лв.
∙ Без задължителна първоначална вноска
∙ Вноските подарък се получават в края на кредитния период:
9 и 12-месечна схема на изплащане – 1 вноска подарък
18 и 24-месечна схема на изплащане – 2 вноски подарък
30 и 36-месечна схема на изплащане – 3 вноски подарък

Срок на промоцията: 
от 13.08.2018 до 10.09.2018 г.

Модулно обзавеждане за спалня HOME
• материал: ПдЧ • цвят: дъб крафт сив + бяло

обзавеждане за спалня НоЕМи 0103600000388 

• материал: ПдЧ • цвят: антрацит + дъб сонома • гардероб четирикрил: 
ш180 х д55 х в200 • легло за матрак 160 х 200 с амортисьорен механизъм: 
ш164 х д204 х в90 • нощно шкафче: ш50 х д35 х в35

обзавеждане за спалня СоФи 0103600000526 • материал: ПдЧ 16 мм + огледало • цвят: дъб ърбън ойстер + 
шампейн • гардероб трикрил с огледало: ш153,2 х д52 х в201,6 • легло за еднолицев матрак с включен амортисьорен 
механизъм: ш164,2 х д205,8 х в90 • нощни шкафчета /2 броя/: ш40 х д35 х в40

499 лв.
591 лв.

92 лв.

Стара цЕна

Стара цЕна

обзавеждане за спалня иНТРига 0103600000341 • материал: ПдЧ  + огледало + лакобел • цвят: дъб крафт сив+стъкло 
черен лакобел • гардероб: ш245 х д62 х в213 • нощно шкафче / 2 броя/: ш70 х д38 х в38  • легло: ш181 х д213.2 х в86

990 лв.
1238 лв.

-20%
Стара цЕна

СЕга С 

-18% 
ЗА ВСИЧКИ МОДУЛИ

цялата модулна система може да видите на на www.enikom-m.com.

645 лв.
792 лв.

147 лв.

Стара цЕна

пЕСтитЕ

• скрин: Ш80 х Д 40 х в70 – 124 лв. 99 лв.
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Ексклузивно в Еником М

-18%

-18%

ЗА ВСИЧКИ 
МОДУЛИ

ЗА ВСИЧКИ 
МОДУЛИ

модулно обзавеждане 
за спалня

модел

модел

-18%
ЗА ВСИЧКИ 

МОДУЛИ

модел

-18%
ЗА ВСИЧКИ 

МОДУЛИ

модел

Comfort

SquareEvergreen

Modern

Модулно обзавеждане за спалня LuXOR 0103600000457

• материал: ПдЧ (16 и 22 мм) • цвят: полярен бор • избор на цветове и модули 

made in 
germany

СЕга С -27% ЗА ВСИЧКИ МОДУЛИ

Модулно обзавеждане
за спалня COuntRy
• материал: ПдЧ с рамка mdF
• цвят: дъб lefkas

• четирикрилен гардероб: ш210 х д60 х в218 923 лв. 738 лв.
• легло за матрак 160 х 200: ш171 х д210 х в110 286 лв. 228 лв.
• нощно шкафче: ш64 х д40 х в36 90 лв. 72 лв.
• комод: ш109 х д43 х в108 286 лв. 228 лв.
• скрин: ш54 х д43 х в126 266 лв. 212 лв.

СЕга С -20% 

СЕга С -18% 

Модулно обзавеждане за спалня VIEna
• материал: ПдЧ + огледало
• цвят: дъб крафт бял + ясен таормина
• легло за матрак 160 х 200 с четири чекмеджета: 
    ш165 х д205 х в80 344 лв. 282 лв.
• гардероб с пет врати: ш220 х д55 х в200 616 лв. 505 лв.
• нощно шкафче: ш40 х д40 х в40 64 лв. 52 лв.

цялата модулна система може да видите на на www.enikom-m.com.

цяЛата моДуЛна СиСтЕма можЕ Да виДитЕ на на www.eniKOm-m.cOm.

цялата модулна система може да видите на на www.enikom-m.com.

цялата модулна система може да видите на на www.enikom-m.com.
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-15%

912 лв.
1249 лв.

-27%
Стара цЕна

1518 лв.1725 лв.

-12%
Стара цЕна възможност за избор на цветове – 

      лилаво, розово, сиво, синьо

обзавеждане за детска стая ДаНТЕ 0100700000274

• материал: ПдЧ + мдФ • цвят: бяло гланц + лилаво
• въЗможноСт За иЗБор на цвЕтовЕ на промо цЕна

СЕга С -19% 

обзавеждане за детска стая tWIX 0100700000036

• материал: ПдЧ • цвят: бреза + зелено
• двуетажни легла за матраци 82 x 190 с гардероб и шкаф за стена: 
ш330 x д100 x в210 • висока етажерка: ш45 x д46 x в210
• бюро: ш120 x д60 x в75 • поставка за компютър: ш30 x д50 x в67

Модулно обзавеждане за детска стая КуиНСи 0100700000327  

• материал: ПдЧ • цветове: дъб елеганс + антрацит + петрол
• двукрилен гардероб: ш120 х д52 х в20 317 лв. 257 лв.
• легло за матрак 120 х 190 с амортисьорен механизъм:
   ш124,4 х д205,2 х в78,7 254 лв. 206 лв.
• нощно шкафче: ш50 х д33 х в30 62 лв. 50 лв.
• скрин: ш80 х д43 х в110 279 лв. 226 лв.
• бюро: ш120 х д55 х в74,6 164 лв. 133 лв.
• стенна етажерка: ш120 х д25 х в50 102 лв. 83 лв.

• гардероб трикрилен: ш120 х д197  х в58 • легло за матрак 120 х 200 с две чекмеджета: ш124.6  х д215.6 х в95 
• нощно шкафче: ш48.4  х д44 х в45 • бюро ъглово: ш122 х д122  х в175 • контейнер с три чекмеджета: ш41.7 х д40 х в51

122 лв.
139 лв.

-12%
Стара цЕна

148 лв.
185 лв.

-20%
Стара цЕна

ученически стол Regal White 0101700000453

• материал: дамаска • цвят: син, зелен, оранж, червен 
• възможност за поръчка в други цветове 
• газов амортисьор за плавно регулиране  
   на височината • ергономичен

ученически стол CaRtoon line gtP 0101700000390 

• материал: дамаска • десен: lego, cars, pirat и др.
• ергономичен • газов амортисьор за плавно регулиране 
   на височината

114 лв.
129 лв.

-12%

Стара цЕна

119 лв.
137 лв.

-13%

Стара цЕна

175 лв.
250 лв.

-30%

Стара цЕна

бюро ПлаМи 1 0101100000074

• материал: ПдЧ • цвят: орех милано, венге
• размери: ш120 х д60 х в74

бюро IBO 0102100000364 • материал: метал + мдФ 
• цвят: сиво + клен • размери: ш118 х д72,5 х в63-93 • регулиране на 
наклона на работният плот • регулиране на височината на работният 
плот • поставка за книги и раница

бюро с етажерка 
gRand 3020
0101100000192

• материал: ПдЧ
• цвят: дъб сонома + бяло
• размери бюро:  
   ш120 х д60 х в76
• размери етажерка:
   ш120 х д25 х в40

Отстъпки до
За ВСиЧКи 
детски стаи-27%

BaBy
на Модулна 

систеМа за детска и 
бебешка стая

4 забавни дизайна

материал: ПДЧ с кант 2 мм 
водачи на фирма Blum с функция за плавно и тихо 

       затваряне, предпазващи пръстите на детето
бои на водна основа заоблени ръбове на детайлите 

отстъпка за избрани Модели 
уЧЕНиЧЕСКи бюРа и СТолоВЕ 

от -12% до -20%

цялата модулна система може да видите на на www.enikom-m.com.

цялата модулна система може да видите на на www.enikom-m.com.
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ъглова холна гарнитура FutuRe 0101800002025

• материал: дамаска • цвят: сиво + черно • размери: ш299 х д255 х в93
• лява и дясна посока • функция сън • размер на леглото Ш140 х Д200
• въЗможноСт За иЗБор на цвят на промо цЕна

2260 лв.2660 лв.

-15%
Стара цЕна

1775 лв.
2200 лв.

425 лв.

Стара цЕна

пЕСтитЕ

ъглова холна гарнитура luzeRn 0101800000694

• материал: дамаска • цвят: зелено • размери: ш255 х д210 х в75
• лява и дясна посока • функция сън • размер на леглото Ш120 х Д210

1155 лв.1359 лв.

-15%
Стара цЕна

ъглова холна гарнитура MOdEna 0101800000466

• материал: еко кожа + дамаска • цвят: сиво, черно
• размери: ш307 х д223 х в88 • лява и дясна посока
• функция сън • размер на леглото Ш183 х Д203
• въЗможноСт За иЗБор на цвят на промо цЕна

1100 лв.1350 лв.

-15%
Стара цЕна

ъглова холна гарнитура leRiCi 0101800000644

• материал: дамаска • цвят: сиво • размери: ш250 х д159 х в85
• функция сън и ракла • размер на леглото: ш120 х д203
• лява и дясна посока • въЗможноСт За иЗБор на цвят на промо цЕна

холна гарнитура оуПъН 0101800028001 

• триместен разтегателен диван + табуретка с ракла 
• материал: дамаска • цвят: сиво + зелено  
• размери диван: ш255 x д105 x в88 
• размери табуретка: ш90 х д70 х в43 1811 лв.

2058 лв.

-12%
Стара цЕна

разтегателен диван JanE 0101900000165

• материал: дамаска • цвят: бежово + кафяво, черно + сиво 
• размери: ш195 х д110 х в90 • функция сън и ракла  
• размер на леглото Ш130 х Д195 
• въЗможноСт За иЗБор на цвят на промо цЕна 332 лв.369 лв.

-10%
Стара цЕна

секция Сохо 0101300000268 • материал: ПдЧ + стъкло • цвят: светло дърво  
+ антрацид • размери: ш265 х д46 х в202,5 • С вКЛюЧЕно LeD оСвЕтЛЕниЕ

532 лв.
649 лв.

-18%
Стара цЕна

СЕга С -20% 
Модулна систеМа за дневна COuntRy 0101300000211 • цвят: дъб lefkas • материал: ПдЧ + мдФ

1

2

3

4

5

1  етажерка: ш100 х д43 х в191 371 лв. 297 лв.
2  тв поставка: ш162 х д42 х в50 198 лв. 158 лв.
3  стенна етажерка: ш141 х д20 х в26 90 лв. 72 лв.

4  витрина: ш60 х д43 х в191 295 лв. 236 лв.
5  комод: ш157 х д43 х в89 302 лв. 242 лв.
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разтегателна трапезна Маса dt9133 01016000001565

• материал: мдФ гланц + метал • цвят: бяло, бежово, 
капучино + хром • размери: ш140-180 x д90 x в76

трапезен стол ТоМи 01017000001425

• материал: масив бук + дамаска
• цвят: венге, орех, череша, бук натурал + бежово

трапезна Маса gRaCe 2 01016000001538

• материал: мдФ мат + дърво  • цвят: бяло + дъб 
• размери: ш120 x д80 x в75

• оГраниЧЕни КоЛиЧЕСтва

трапезен стол uLf
• материал: метал + дамаска
• цвят: дъб + зелено

разтегателна Маса ПРиСТа 
с повдигащ МеханизъМ 0101600400198

• материал: ПдЧ • цвят: дъб сонома, венге 
• размери: ш141-201 х д75 х в51-75

разтегателна трапезна Маса PaMELa
• материал: мдФ гланц + метал • цвят: бяло + хром 
• размери: ш120 x д80 x в75  550 лв. 457 лв.
• размери: ш160 x д80 x в75  650 лв. 540 лв.

245 лв.
299 лв.

-18%

маСаСтара цЕна

659 лв.
794 лв.

-17%

маСаСтара цЕна

60 лв.
72 лв.

-17%

СтоЛСтара цЕна 364 лв.
449 лв.

-19%

Стара цЕна

208 лв.
260 лв.

-20%

маСаСтара цЕна

64 лв.
78 лв.

-18%
СтоЛ

Стара цЕна

98 лв.
118 лв.

-17%
СтоЛ

Стара цЕна 39 лв.
49 лв.

-20%
СтоЛ

Стара цЕна

457 лв.550 лв.

-17%
маСа

Стара цЕна

трапезен стол 
fREIBuRg 01017000001337

• материал: метал + еко кожа
• цвят: бял, сив, капучино + хром

трапезен стол dC1270 01017000001684

• материал: метал + еко кожа
• цвят: бяло, бежово, капучино + хром

разтегателна трапезна Маса Далия 0101600300072

• материал: масив бук + ПдЧ фурнир 
• цвят: венге, орех, череша, бук натурал 

• размери: ш120-150 х д80 х в75

кухни 
 по индивидуален проект

-22%
За кухни с фронт, изработен от 

MdF, лаКобЕл, МаСиВ

-18%
За кухни с фронт, изработен от 

ПДЧ

отстъпките важат за кухни над 900лв. посочените отстъпки не важат за аксесоари, осветление, ел.уреди, мивки, смесители и плотове от камък. при комбиниране на материали на фронтове (mDF, пДЧ, масив), посочените отстъпки за всеки използван материал се запазват. в посо-
чените цени на примерните конфигурации на кухни не са включени аксесоари, осветление, ел.уреди, мивки, смесители и плотове от камък. промоцията е валидна за следните модулни системи: рим профил,  виена масив, омега винтидж, рим Стандарт, Стил гланц, прага, милано 
Болоня, Сиена, омега фурнир, омега лак, омега акрил, Болеро лак,  Highline. пълните условия на промоцията вижте на www.enikom-m.com.

цената е за показаната конфигурация и нЕ включва смесител, мивка, ел. уреди, механизми и аксесоари.

СЕга С -22% 
кухня от серия СТил, Модулна систеМа СТил глаНц
• размери на кухня: ш240 х д60 х в206 • размери на остров: ш200 х д75 х в96
• материал: mdF гланц • избор от 9 цвята за лице • избор от 30 цвята за термоплот
• цена на показаната конфигурация: 5008 лв.  3906 лв.

кухня от Mодулна систеМа ВиЕНа МаСиВ
• материал: масив дъб • цвят: бял със сива патина • стенна облицовка от масивен растер, 
цвят лешник • размери: ш282 х д60 х в228 • избор от 32 цвята байц за лице • избор от 45 
цвята за термоплот • цена на показаната конфигурация: 4722 лв.  3683 лв. 

холна Маса MaRVIn 
0101600000383 • материал: ПдЧ + мдФ
• цвят: тъмен дъб сонома, светла сонома
• размери: ш105 х д67 х в44

175 лв.
199 лв.

-12%

Стара цЕна

СЕга С -22% 
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32.90

22.90 16.50

11.50

40.90

28.90

15.90

11.-

15.90

11.20

нови,
по-ниски

цени

Завеса За баня 
• PVc 06013000001489

дисПенсър За 
теЧен саПун JAnG 
06013000001501

Поставка За Четки 
За Зъби JAnG 
06013000001502

Поставка За саПун 
JAnG 06013000001503

Че
тк

а 
За

 w
c 

с 
По

ст
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30
00
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двоен спален коМплект
• 5 части: 2 броя пликове 160 х 220 см, 
чаршаф 240 х 260 см, 2 броя калъфки 
за възглавница 50 х 70 см

Elif Beige Elif Turquoise Elif Brown
3 части 05001000002659
4 части 05001000002644
5 части 05001000002652

3 части 05001000002660
4 части 05001000002645
5 части 05001000002653

4 части 05001000002646

Съвършенството на турския текстил, представен от VICTORIA в ЕНИКОМ М.

единичен спален коМплект 
• 3 части: плик 160 х 220 см, чаршаф 160 х 240 см, 
калъфка за възглавница 50 х 70 см

59.-

49.-
двоен спален коМплект
• 4 части: плик 200 х 220 см, чаршаф 240 х 260 см, 
2 броя калъфки за възглавница 50 х 70 см

79.-

66.-
109.-

89.-

Хавлиена кърПа миЛЕБоЛЕ • 450 гр./м2

• 40 х 60 см      • 60 х 108 см
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4.10
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10.90

-15%
на Всички 
бебешки спални 
комплекти

9.60

7.90

44.60

36.30
33.60

27.30

въЗглавница ALOe DReAm 
• 50 х 70 см 05007000001068

Възглавницата Aloe Dream е с капитониран калъф 
от микрофибър и пълнеж от пухкави парченца 
полиуретанова пяна.

Лека и пухкава,  завивката  Aloe Sense, осигурява 
комфортна топлина. Обемен пълнеж от свежи 
влакна микрофибърен текстил, който не се 
сляга с времето.

Завивка ALOe SenSe • 135 х 200 см 
05001000002668

• 200 х 220 см 
05001000002669

ъглова Поставка 
с два раФта 

0601300000003

Поставка За 
Принадлежности 
0601300000008

Поставка За 
саПун/гъба 
0601300000001

ъглова Поставка 
с един раФт 0601300000002

Поставка с Чаша Поставка За 
тоалетна 

Хартия

-22% на Всички 
настолни лампи 

ароматиЗатор За текстил miLLeFiORi miLAnO 
060080000010296

Пет изключителни аромата, специално 
предназначени да дадат на тъканите ново 
усещане. Използва се за ароматизиране на 
изпраните и изсъхнали дрехи, преди гладене или 
преди да се приберат в гардероба.22.-

17.60
45.-

36.-
55.-

44.-

свещ в букан • различни аромати • натурални етерични масла
• 104 гр
06004000001771

• 411 гр
06004000001769

• 623 гр
06004000001764

на всички продукти 
с марката
Yankee candle -20%

20.-

15.90

ламПа PARKeR 
• 1x60w e27

129.90

101.32

04
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6

ламПа mARVin 
• 1xLed gU10 5w
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2

99.-

77.22

98.50

76.83

ламПа ава
• 1х 40w e27

04
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00
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0

73.60

53.60
ЕДиНиЧЕН СПалЕН КоМПлЕКТ съдържа: • плик, 1 брой, 150 x 220 см 
• долен чаршаф, 1 брой, 200 x 220 см • калъфка за възглавница, 1 брой, 50 x 70 см

Blue Lived
05001000002571

Magnolia
05001000002580

Sweet Lace blue
05001000002577

Pula
05001000002574

house of bed & bath

Свежи, младежки десени – за ученици! 

Plutao

origem

Хавлиени кърПи
3.90

3.2010.90

8.8026.90

21.60

• 30 х 50 см 
• 50 х 80 см

• 70 х 140 см

05002000001187 / 1188 / 1189

05002000001190 / 1191 / 1192

Вакуумна технология за фиксиране върху 
гладки повърхности. Без пробиване и 
завинтване. Не наранява повърхността. 
Поставките могат да бъдат свалени и 
преместени, без да остават следи.

24.99
стара цена 

26.90

12.99
стара цена 

17.50

12.90
стара цена 

15.80

26.99
стара цена 

36.90

19.90
стара цена 

25.30

24.90
стара цена 

32.90

20.90
стара цена 

29.-

34.50
стара цена 

48.80
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ЗакаЧалки  
• 2 броя
0601300000017

Поставка 
За кърПи
0601300000028

от 10.08.2018



• 150 x 200 см

всички цени са в лева с включен ддс. Промоциите са валидни от 13.08 до 10.09.2018 г. 
с изключение на случаите, в които са упоменати други дати или до изчерпване на на-
личните количества. Пълните условия на промоциите вижте на www.enikom-m.com. всич-
ки размери са съответно: ширина 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 изобразените цветове да се различават от оригинала поради спе-
цификата на печата. еником-м не носи отговорност за допуснати предпечатни и печатни 
грешки. безплатен транспорт за всички покупки над 800 лв. за всички населени места на 
територията на република българия.

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник - събота: 10:00 - 20:00

неделя: 10:00 - 19:00

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник - петък: 10:00 - 20:00

събота: 10:00 - 19:00 
неделя: 10:00-18:00 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 от 13.08 До 10.09.2018 Г. 
СЛЕД прЕДСтавянЕ на таЛона.

1.49 лв.

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.

22.90

12.90

15.90

9.90

11.90

6.90

ФиН баВаРСКи КРиСТал

всички мебели и аксесоари ще намерите в нашите магазини: нашите аксесоари ще намерите в магазин:

05.09.201829.08.2018

 айс кафе

15.08.2018

77.50

61.90

23.90

15.80

17.50

12.30
23.90

15.80

57.50

38.30

22.50

14.80

29.90

19.99

39.90

26.50
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125.-

49.90

41.50

93.50

76.50

56.90
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37.50

24.90

27.50

19.50
15.50

10.30

15.90

10.50

26.50
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47.50

37.90

25.-

19.90

96.-

65.90

43.50

34.60

32.50

26.50
39.90

33.90

25.90

19.50

47.50

32.60

89.90

49.90

-30% на Всички 
кошници за пикник

Пикник одеяло 
• 130 х 150 см

• различни десени

15.90

11.90

33.90

20.99
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10.50

24.90

17.50
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32.50
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9.90

6.90
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2.50

Чинии За сПагети 
• 4 броя 06003000007309

Kitchen BasicЧаши За каФе с ЧиниЙки 
• 2 броя 06011000001520

Чашa с ЧиниЙка 
• 300 мл 06011000001523

Порцеланов ЧаЙник 
• 900 мл 06003000007307

бутилка За олио 
• 300 мл 06003000007332

• 500 мл 06003000007333

комПлект 
сол и ПиПер 
06003000007310

аПетаЙЗер • гондола с 
4 бр. коктейлни пръчици 
06003000007331

стъклена дъска 
За сирена • с 4 броя 
ножове 06003000007324

Порцеланов буркан 
• 8 х 8 х 11 см 06003000007321

• ф10 х 15 см 06003000007322

Порцеланова Чиния 
• ф16 см 06003000007335

• ф21.5 см 06003000007313

куПа За сПагети • ф30 см 06003000007308

Плато PeTALS 
• 32 см 06003000006790

ваЗа PeTALS 
• 22 см 06005000001321

ваЗа PeTALS 
• 28 см 06005000001322

Petals

99.-

79.20
куПа PeTALS 
• 34 см 0601500000227

Чаши За вода 
QUADRO 
• 6 броя 
0601100000767

гараФа QUADRO 
• 0.85 л 06003000003054

Чаши За уиски QUADRO 
• 6 броя 0601100000651

сервиЗ За Хранене 
ALiZee PeRLe 
• 18 елемента 
• бял аркопал 
0601200000883

бамбукова дъска За ряЗане 
• с ръб против хлъзгане 06003000005079

огнеуП съд За ПеЧене с каПак 
• 8 л 06003000008040

огнеуПорeн съд 
с каПак • 3.5 л 
06003000005749

34.90

28.90
25.90

20.90

касерола беЗ каПак 
• със сандвич дъно
• ф22 см 0600300000667

• ф16 06003000008508

тиган 
• със сандвич дъно 
• ф20 см 0600300000690

• ф24 см 0600300000691

кутия За Хляб 06003000008155

• черна с иноксов капак 
• 39 х 28 х 19 см 

комПлект 
ножове + 
Поставка 
KiKOZA 
cOLLecTiOn 
• различни 
цветове на 
поставката

метална кутия За 
съХранение с каПак 
06003000008475

кутия За ЧаЙ
• 30 х 20 х 11 см 

06003000008026

мемо дъска 06008000009907

• с декорация сърца

Черна дъска За Писане • 60 x 40 см 
060080000010105

винтидж настолен 
Часовник 0600900000342

куПа За салата с 
каПак и Прибори XXL 

06003000008257

06003000007778

06003000007779
06003000007777
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кутия За обяд 
PAScAL S

бутилка За вода eLLi 
• 425 мл
21.50

14.90

• нЕ СъДържа BPA
• поДхоДящ За мияЛна маШина
• 100% рЕциКЛируЕм матЕриаЛ

кошница За Пикник 
• 15 части • изотермично 
отделение 06008000009326
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69 49.90

34.90

• 40 см

74.90

52.90

• 50 см

99.90

69.90

• 60 см

вази 
Sacchetta

Since 1859

34.-

17.90

въЗглавница LAVenDeR SenSe 
• 50 х 70 см • с аромат на 
лавандула за спокоен сън 
• силиконизирани влакна 
• сваляем калъф 0500700000346

Прибори За Хранене VenUS 
• 24 части 06003000007748

Покривка LOneTTA 
• 4 цвята – червен, зелен, оранжев, сив 

• 90 х 135 см 
05004000001001

• 135 х 180 см 
05004000001002

• 135 х 220 см 
0500400000100329.90

19.90

22.08.2018

комПлект тенджери 
• стомана 18/10 • подходящи за 
всички видове котлони, включително
индукционни

165.-

99.-
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