




Împreună suntem Laguna și misiunea noastră 
este de a transforma orice casă în acasă.
Pornim la drum având ca scop confortul și utilul casei dumneavoastră. Reușita noastră constă în echilibrul perfect 

dintre calitatea și prețurile avantajoase ale pieselor de mobilier. Indiferent de piesa de mobilier pe care o căutați 

suntem convinși că o veți găsi alături de noi întrucât atelierele noastre sunt specializate pe două linii de producție, 

tapițat și pal, reușind să vă ofere astfel tot ce ați putea avea nevoie în materie de mobilier.

Laguna este atelierul dedicat în întregime creației și confecționării de piese tapițate, de la fotolii, canapele și colțare 

destinate locuinței dumneavoastră, cât și piese gândite pentru birou. Laguna Euromob se ocupă în exclusivitate

cu construirea tuturor pieselor de mobilier din pal de care ați avea nevoie, de la biblioteci și sufragerii până la mult 

dorita mobilă de bucătărie.



Roma
colțar extensibil, piele ecologică

H 850 L 2450/1850 Ae 1250 Lb 1800

Gândit pentru a întâmpina nevoia
de confort dar și pentru a mulțumi simțul 
estetic al celui care îl va achiziționa, 
colțarul Roma este alegerea potrivită 
pentru un living spațios sau, de ce nu, 
pentru un birou modern.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul și extensia sunt din poliuretan 
High Resilience. Faceți economie
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.

Geneva
ansamblu depozitare

H 2000 L 2965 A 530

Construit cu precizie elvețiană, Geneva 
este livingul perfect integrabil într-o sufra- 
gerie cu dublu rol: cameră de zi și dormi-
tor. Cromatica plăcută și designul modern 
te vor mulțumi în fiecare zi.





Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.

Kent
dormitor

comodă H 1061 L 740 A 440
dulap H 2177 L 2176 A 548
noptieră H 375 L 458 A 340
pat H 1000 L 2065 l 1651

Eleganța și confortul acestui dormitor vor 
contribui cu siguranță la crearea ambianței 
perfecte pentru momentele intime dintre 
tine și cele mai dulci vise ale tale.

Magic
colțar extensibil, material textil

H 900 L 2600/2050 Ae 1250 Lb 1900

Știm că magia clipelor petrecute alături 
de cei dragi nu poate fi măsurată așa că 
am găsit formula ideală pentru a contribui 
la înfăptuirea lor: confort și dimensiuni 
generoase asamblate cu grijă într-un 
design modern.

Realizat pe structură din lemn de fag.
Șezutul și extensia este poliuretan. Faceți 
economie de spațiu folosind lada pentru 
lenjerie.





Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.

Leganza
ansamblu depozitare + comodă TV

modul A H 2028 L 925 A 532
modul B H 1565 L 925 A 532
modul C H 2028 L 925 A 532
modul D H 2028 L 925 A 532
modul E H 1265 L 856 A 365 

Redefinește-ți camera de zi prin alegerea 
unui mobilier perfect integrabil în orice 
spațiu. Aranjează piesele modulare
al mobilierului Leganza în concordanță
cu stilul tău de viață.

Cezar
colțar extensibil, material textil
și piele ecologică

H 1000 L 2450/1620 Ae 1250 Lb 2030

O tușă de culoare și suntem aproape 
gata. Filmul e pregătit, popcornul e cald, 
iar tu nu trebuie să îți mai faci griji pentru 
locurile din cinematograf: te poți bucura 
chiar în sufrageria ta de confortul necesar 
pentru a-ți invita prietenii la film.

Realizată pe structură din lemn de fag. 
Șezut relaxa (arcuri elicoidale și poliuretan) 
și extensia poliuretan. Faceți economie
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.



Modul A Modul B

Modul C Modul D

Modul E



Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.

Verona
hol, material textil și piele ecologică

canapea H 900 L 2100 Ae 1400 Lb 1870
fotoliu H 900 L 860 Lb 570

Sărbătorile petrecute în familie sunt cele 
mai frumoase zile din an. Holul Verona
îți oferă spațiul de care ai nevoie pentru
a petrece cum se cuvine toate momentele 
fericite alături de cei dragi.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan).

Royal
dormitor

comodă H 837 L 1100 A 406
dulap H 2150 L 2044 A 630
noptieră H 375 L 458 A 340
pat H 950 L 2250 l 1760

Un design minimalist și modern,
cu note sobre dar relaxante pot fi 
elementele ideale ale dormitorului tău
mult visat.





Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.

Luna
dormitor

comodă H 837 L 1100 A 406
dulap H 2125 L 2112 A 568
noptieră H 375 L 458 A 340
pat H 1000 L 2065 l 1651

Elegant și simplu, dormitorul Luna se face 
remarcat prin ambianța modernă și deta- 
liile atent selecționate.

Flamingo
colțar extensibil, piele ecologică

H 960 L 2480/1630 Ae 1250 Lb 2020

Datorită designului contemporan definit
de linii simple și o cromatică încântătoare, 
colțarul Flamingo se potrivește oricărui 
spațiu, oferind un plus de stil și eleganță
casei tale.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul conține arcuri elicoidale, iar exten- 
sia este poliuretan. Faceți economie
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.





Cezar
canapea extensibilă, material textil
și piele ecologică

H 1000 L 2280 Ae 1230 Lb 1840

Am adus confortul împăraților chiar
în sufrageria ta. Aspectul distins și pernele 
pufoase ale canapelei Cezar te vor convin- 
ge ușor că sufrageria ta e cel mai comod 
loc din lumea întreagă.

Șezut relaxa (arcuri elicoidale și poliuretan) 
și extensia poliuretan. 

Mondo
dormitor

comodă H 860 L 1020 A 445
dulap H 2100 L 2232 A 620
noptieră H 340 L 430 A 380
pat H 800 L 2146 l 1636

O lume în care rafinamentul este gândit 
în jurul finisajului și ia o întorsătură în con- 
fortul stilului.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.





Zeta
ansamblu depozitare + comodă TV

H 1500 x L 2200 x A 334

De la nume până la design și concept, 
Zeta întruchipează idealul modernității unui 
living păstrând în același timp echilibrul 
perfect dintre cochetăria feminină și serio- 
zitatea masculină.

Flash
colțar extensibil, material textil și piele 
ecologică

H 800 L 2650/1450 Ae 1400 Lb 2200

Vivian este canapeaua perfectă pentru 
sufrageria ta dar la fel de bine poate
să se integreze și într-un spațiu destinat 
întâlnirilor formale. Formele sale priete- 
noase și șezutul comod invită la discuții 
interesante.

Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan). Faceți economie 
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.





Maria
ansamblu depozitare + bibliotecă

H 2027 L 3100 A 530

Geometria mobilierului cu regularitatea 
liniilor formând un ritm optic și finisajul 
bicolor creeaza o interesantă perspectivă 
vizuală.

Flamingo
canapea extensibilă, material textil
și piele ecologică

H 960 L 2300 l 850 Ae 1250 Lb 1870

Designul contemporan și forma definită de 
liniile simple alături de cromatica plăcută
a canapelei Flamingo vor face din 
camera ta de zi cel mai potrivit loc pentru 
momentele de relaxare sau distracție.

Realizată pe structură din lemn de fag. 
Șezutul este pe relaxa (arcuri elicoidale
și poliuretan), iar extensia este poliuretan.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.





Coral
dormitor

comodă H 860 L 1020 A 445
dulap H 2100 L 1790 A 550
noptieră H 340 L 430 A 380
pat H 800 L 2146 l 1636

Noi înțelegem de ce este atât de impor- 
tant ca dormitorul să fie perfect din toate 
punctele de vedere.

Anca
canapea extensibilă, material textil

H 750 L 1900 Ae 1500 Lb 1900

Liniile bine proporționate ale acestei 
canapele sunt foarte seducătoare, stofa
care o îmbracă vă face semn să luați loc.

Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan). Faceți economie
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.





Prima
ansamblu depozitare + bibliotecă

H 1980 L 3550 A 501

Liniile ovale și vitrina cu sticlă curbată
în combinație cu culorile elegante de vani- 
lie și merano alcătuiesc atmosfera de care 
ai nevoie după o zi de muncă.

Palma
rotund | colțar extensibil, material textil
și piele ecologică

H 1000 L 2500/1600 Ae 1250 Lb 2000

Acoperit cu stofă moale, acest colțar este 
o minune de confort. Așezându-te vei găsi 
o oază de odihnă și relaxare.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan). Faceți economie 
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.





Marcasa
ansamblu depozitare + bibliotecă

H 2020 L 3300 A 530

Are o personalitate aparte cu aer modern
și clasic în același timp.

Acest mobilier va decora spațiul și va găz- 
dui arsenalul vestimentar în dulapurile
de mari dimensiuni.

Verona
canapea extensibilă, material textil
și piele ecologică

H 900 L 2100 l 870 Ae 1400 Lb 1870

Canapeaua Verona este un model cu 
3 locuri potrivit unei sufragerii mai mici 
dar asta nu înseamnă că este mai puțin 
încăpătoare sau comodă. Ornamentul 
mânerelor oferă un plus de eleganță.

Șezutul este pe relaxa (arcuri elicoidale
și poliuretan).

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.





Bellado
ansamblu depozitare + bibliotecă

H 2055 L 2600 A 592

Dimensiunile potrivite chiar și unui interior 
mic, alături de designul modern și croma- 
tica echilibrată a bibliotecii Bellado, o tran- 
sformă în alegerea cea mai bună pentru 
livingul tău.

Palma
drept | colțar extensibil, material textil
și piele ecologică

H 1000 L 2300/2800 Ae 1250 Lb 2200

Chiar dacă aveți un loc de muncă 
solicitant, aveți dreptul dimineața să stați 
la o ceașcă de cafea. Acest colțar vă va 
modifica spațiul datorită confortului
pe care-l veți găsi așezându-vă.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan). Faceți economie 
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.





Mango
bucătărie

corp superior L 2000 A 304
corp inferior L 2000 A 496

Bucătăria Mango va ajuta la împlinirea 
dorinței tale de a dezlega toate secretele 
culinare.

Cromatica plăcută și designul minimalist 
îți vor fi alături când vei găti cu mult drag 
bucate delicioase pentru cei dragi.

Flamingo
hol, piele ecologică

canapea H 960 L 2300 Ae 1250 Lb 1870
fotoliu H 900 L 1030

Stilizarea geometrică și simplitatea croma- 
tică ale acestui hol vor completa designul 
minimalist al casei tale.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul este pe relaxa (arcuri elicoidale
și poliuretan), iar extensia este poliuretan.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.





Royal
Stil, simplitate și modernitate.
Iată trei cuvinte cheie ce definesc
gama Royal.

Alege piesele care ți se potrivesc cel mai 
bine și folosește-le în mobilarea inedită
a dormitoarelor, dressingurilor, camerelor 
de zi sau antreurilor. 

Cher
canapea extensibilă, material textil
și piele ecologică

H 870 L 2350 Ae 1480 Lb 1900

Chic și feminină, cu formele sale curbilinii 
și șezutul comod, canapeaua Cher îți 
oferă plusul de confort de care ai nevoie 
după o zi grea de muncă. Tot ce îți rămâ- 
ne de făcut este să te relaxezi citind roma- 
nul preferat sau vizionând un film alături
de cei dragi.

Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan). Faceți economie 
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.



Comodă Royal
H 837 L 1100 A 406
cromatică: pal havana

Noptieră Royal
H 375 L 458 A 340
cromatică: pal havana

Dressing Royal cu oglindă
H 2150 L 2044 A 630



Luna
soluții depozitare

Disponibile în variante cu 3 sau 4 uși
și dotate cu oglinzi mari, dulapurile Luna 
sunt potrivite amenajării dormitoarelor
și dressingurilor.

Cher
colțar extensibil, material textil și piele 
ecologică

H 870 L 2650/1550 Ae 1480 Lb 2200

Colțarul Cher este ideal pentru interioare 
simple și elegante, completând orice 
decor existent dar oferind în același timp 
și spațiul de care ai nevoie pentru a primi 
musafiri.

Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan). Faceți economie 
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.



Dulap Luna 4U cu oglindă
H 2125 L 2112 A 568

Taburet inimă piele ecologică, cromatică: verde, roșu, alb, negru
H 350 x Ø 500 mm

Taburet rotund piele ecologică, cromatică: verde, roșu, alb, negru
H 400 x Ø 415 mm

Taburet cub piele ecologică, cromatică: verde, roșu, alb, negru
H 400 x L 400 mm



Ecoline
soluții depozitare

Dulapurile Ecoline reprezintă alegerea 
potrivită amenajării dormitoarelor sau 
antreurilor.

Pentru dormitoare sau dressinguri 
sugerăm varianta cu 3 uși și oglindă
iar pentru antreuri cel cu 2 uși.

Palma
canapea extensibilă, material textil

H 1000 L 2300 Ae 1250 Lb 1800

Unora dintre noi ne place foarte mult să ne 
întindem atunci când vrem să ne relaxăm.
Ei bine, această canapea a fost proiectată 
pentru acest lucru.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan). 

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.



Dulap Ecoline 3U cu oglindă
H 1948 L 1530 A 508

Dulap Ecoline 2U
H 1948 L 1017 A 508



Paturi
colecția Royal, Luna, Mondo

Liniile simple sunt esența designului mo-
dern și dovada bunului gust. Alege patul 
potrivit în funcție de care să îți amenajezi 
dormitorul.

Daria
hol, material textil și piele ecologică

canapea H 800 L 2220 Ae 1500 Lb 1900
fotoliu H 960 L 1030

Tocmai v-ați mutat în casă nouă și piesa 
centrală a camerei de zi lipsește.

Holul Daria poate umple acel gol oferin- 
du-vă spațiul de care aveți nevoie pentru 
musafiri dar și confortul intim al zilelor 
petrecute în doi.

Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan). Faceți economie 
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.



Pat Luna
H 1000 L 2065 l 1651

cromatică: pal havana
piele ecologică neagră
sau cappuccino

Pat Mondo cu tetiere
H 800 L 2146 l 1636

cromatică: pal havana
sau bosfor, piele ecologică
neagră sau cappuccino

Pat Coral
H 800 L 2146 l 1636

cromatică: pal havana
sau bosfor, piele ecologică
neagră sau cappuccino

Pat Royal, rabatabil sau nerabatabil
H 950 L 2250 l 1760

cromatică: piele ecologică
neagră sau cappuccino

Dovedind că
liniile simple pot fi
elegante
Laguna excelează la capitolul rafinament 
și bun gust. Posibilitatea alegerii culorii 
tapițeriei este un alt avantaj ce nu trebuie 
trecut cu vederea. 



Birouri
Luca, Marcu și Matei sunt trei birouri
realizate din pal havana sau pal bosfor 
menite să completeze spațiul de studiu. 

Indiferent că e spațiul destinat lecțiilor 
copiilor sau colțul cu calculatorul, biroul 
trebuie să fie unul comod care să întrețină 
cheful de lucru și o poziție bună a corpu-
lui.

Bianca
cu ornament | hol, material textil
și piele ecologică

canapea H 800 L 2200 Ae 1500 Lb 1900 
fotoliu H 800 L 850 Lb 580

Romantic dar prietenos deopotrivă, holul 
Bianca este alegerea ideală pentru zilele 
de duminică petrecute în compania familiei 
și a prietenilor savurând o delicioasă prăji-
tură de casă.

Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan). Faceți economie 
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.



Birou Marcu
H 750 L 1000 A 510
cromatică: pal havana sau bosfor

Birou Luca
H 750 L 1020 A 1020
cromatică: pal havana sau bosfor

Birou Matei
H 750 L 1200 A 510
cromatică: pal havana sau bosfor



Mini
hol, material textil și piele ecologică

canapea H 830 L 2150 Ae 1230 Lb 1860
fotoliu H 830 L 850

Încăpător și elegant holul Mini reprezintă 
soluția ideală pentru primirea oaspeților.

Realizat pe structură din lemn de fag.
Șezutul este pe relaxa (arcuri elicoidale
și poliuretan), iar extensia este poliuretan.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.



Măsuța Elite
H 450 L 920 A 510
cromatică: pal havana sau bosfor

Măsuța Lolita extensibilă
H 750 L 900 A 282 Ae 1650
cromatică: pal havana sau bosfor



Pantofare
Disponibil în variante cu 3, 4 sau 5 uși, 
pantofarul Roca este cea mai bună alege- 
re când vine vorba de economisirea spa- 
țiului și depozitarea eficientă a pantofilor 
într-o formă modernă. 

Palma
hol, material textil

canapea H 1000 L 2300 Ae 1250 Lb 1800
fotoliu H 1000 L 1000 Lb 860

Holul Palma întruchipează proporția 
potrivită dintre chic, feminin și modern.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan).

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.



Pantofar Roco 5U
H 1742 L 700 A 288
cromatică: pal havana sau bosfor

Pantofar Roco 4U
H 1400 L 700 A 288
cromatică: pal havana sau bosfor

Pantofar Roco 3U
H 1058 L 700 A 288
cromatică: pal havana sau bosfor



Cuiere
Alegerea unei piese de mobilier,
care va fi primul lucru văzut de oaspeții 
dumneavoastră, poate fi una grea.

Noi vă propunem Minu și Claus,
două cuiere moderne și simple.

Cher
hol, material textil și piele ecologică

canapea H 870 L 2350 Ae 1480 Lb 1900
fotoliu H 870 L 1000 Lb 580

Prin designul modern definit de forme 
curbe acompaniate armonios de un 
șezut comod, holul Cher îți va schimba 
perspectiva asupra serilor petrecute
în casă.

Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan). Faceți economie 
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.



Cuier Minu cu oglindă
H 2000 L 1026 A 307

cromatică: pal havana
sau bosfor

Cuier Claus cu oglindă
H 1857 L 1530 A 288

cromatică: pal alb fibrat și bosfor
sau pal bej și havana



Ema
canapea extensibilă, material textil
și piele ecologică

H 800 L 1640 Ae 1900 Lb 1300

Cu o extindere transversală, o dată așezat 
pe ea, somnul nu întârzie să vină.

Șezutul și extensia sunt realizate din arcuri 
elicoidale și poliuretan. Faceți economie 
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.

fotoliu extensibil, textil și piele ecologică

H 800 L 1000 Ae 1900 Lb 640

Un fotoliu extensibil în care o persoană 
găsește confortul mult dorit chiar dacă 
dimensiunile ar sugera altceva.

Șezutul și extensia sunt realizate din arcuri 
elicoidale și poliuretan. Faceți economie 
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.



Minu
colțar, piele ecologică

H 1000 L 2750/2250 Ae 1250 Lb 2200

Construit pentru a rezista în timp, îți vei 
găsi familia luptând pentru cine primește 
acest superb mobilier!

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan). Faceți economie 
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.



Cuba
canapea extensibilă, material textil
și piele ecologică

H 750 L 2300 Ae 1400 Lb 1850

Atmosfera casei tale se va încălzi prin
cromatica plăcută a acestei canapele.

Culorile calde sunt potrivite oricărui 
anotimp și vor adăuga un plus de confort 
spațiului tău.

Realizată pe structură din lemn de fag. 
Șezut relaxa (arcuri elicoidale și poliuretan) 
și extensia poliuretan.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.

Bianca
cu ornament | canapea extensibilă
material textil și piele ecologică

H 800 L 2200 Ae 1500 Lb 1900

Motivele florale și ornamentele elegante 
ale acestei canapele vor emana un aer 
romantic ce se va răspândi cu ușurință
în încăperea în care o vei așeza.

Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan). Faceți economie 
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.





Rio
canapea extensibilă, material textil

H 1000 L 2250 Ae 1260 Lb 1750

Construită pentru confort, canapeaua Rio
vă aduce un plus de stil și modă căminului 
tău.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan).

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.

Viva
colțar extensibil, piele ecologică

H 1000 L 2600/2300 Ae 1260 Lb 1980

De dimensiuni generoase, colțarul Viva 
este elegant, spațios și confortabil. Poate 
fi evidențiat cu ajutorul multiplelor variante 
de culori. Disponibil pe piele ecologică
și stofă. 

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan). Faceți economie 
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.





Leon
canapea extensibilă, material textil
și piele ecologică

H 970 L 2220 Ae 1250 Lb 1870

Cu linii curate mici și stilate, canapeaua 
Leon are virtutea de a fi la modă.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan). 

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.

Laguna
hol, material textil și piele ecologică

canapea H 1000 L 2220 Ae 1250 Lb 1870
fotoliu H 1000 L 950

Salonul dumneavoastră așteaptă clipa 
când acest mobilier va completa zicala 
„nicăieri nu-i ca acasă!“.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan).





Viva
canapea extensibilă, material textil

H 1000 L 2250 Ae 1260 Lb 1750

Cine spune că mobilierul modern trebuie 
să aibă liniile drepte?

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan).

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.

Bianca
canapea extensibilă, material textil
și piele ecologică

H 800 L 2200 Ae 1500 Lb 1900

Asigurați-vă că prietenii nu vă vizitează
cu un camion mare altfel veți constata 
brusc că a dispărut canapeaua!

Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan). Faceți economie 
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.





Taco
colțar extensibil, material textil

H 730 L 2600/1470 Ae 1450 Lb 2200

Designul simplu dar elegant și liniile drepte 
ale acestui colțar vor oferi nota modernă 
necesară locuinței tale.

Realizat pe structură din lemn de fag.
Șezutul conține arcuri elicoidale, iar exten-
sia este poliuretan. Faceți economie
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.

Mini
canapea extensibilă, material textil
și piele ecologică

H 830 L 2150 Ae 1230 Lb 1860

Motivele florale aduc o atmosferă roman- 
tică în căminul dumneavoastră.

O canapea accesibilă ca preț, care aduce 
multă satisfacție.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul este pe relaxa (arcuri elicoidale
și poliuretan), iar extensia este poliuretan.





Dalia
hol, material textil și piele ecologică

canapea H 800 L 2220 Ae 1400 Lb 1870
fotoliu H 800 L 900

Cu o mulțime de spațiu, holul Dalia oferă 
cunoscătorilor de confort relaxare în zona
de ședere a salonului dumneavoastră.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan). 

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.

Laguna
colțar extensibil, material textil
și piele ecologică

H 1000 L 2750/1600 Ae 1250 Lb 2200 sau
H 1000 L 2750/2250 Ae 1250 x Lb 2200

Aleasă cu grijă combinația de stofă și 
piele ecologică, colțarul Laguna vă poate 
transforma serile în momente de relaxare 
în compania prietenilor și a familiei.

Realizat pe structură din lemn de fag.
Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan). Faceți economie 
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.





Anca
hol, material textil

canapea H 750 L 1900 Ae 1500 Lb 1900
fotoliu H 750 L 1000

Designul său elegant promovează con- 
versația, în timp ce spătarul supradimen- 
sionat și perna îți permite să te „lipești” 
până la deliciul inimii tale.

Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan). Faceți economie 
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.

Laguna
canapea extensibilă, material textil
și piele ecologică

H 1000 L 2220 Ae 1250 Lb 1870

Profilul modern definit de ținuta clasică
a canapelei Laguna fac din aceasta piesa 
de rezistență a oricărei camere de zi.
Nu degeaba poartă numele Laguna.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan).





Daria
colțar extensibil, material textil și piele 
ecologică

H 800 L 2600/1600 Ae 1400 Lb 2150

Cu designul său simplu, el nu trebuie
să concureze pentru atenție. Ea vine de la 
sine.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul este realizat din relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan), extensia este 
poliuretan. Faceți economie de spațiu 
folosind lada pentru lenjerie.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.

Minu
canapea extensibilă, piele ecologică

H 1000 L 22200 Ae 1250 Lb 1870

Are un singur dezavantaj: o dată ce te-ai 
așezat îți vei dori ca perioada de odihnă
să fie mai lungă.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan).  





Vivian
hol, piele ecologică

canapea H 1000 L 1850 Ae 2000 Lb 1400
fotoliu H 1000 L 1000 Lb 500

Construit în mod special pentru oamenii 
întreprinzători, holul Vivian emană serio- 
zitate dar ajută în același timp la crearea 
unei atmosfere prietenoase, propice 
pentru discuții business și nu numai.

Șezutul este pe relaxa (arcuri elicoidale 
și poliuretan). Faceți economie de spațiu 
folosind lada pentru lenjerie.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.

Miki
colțar extensibil, material textil
și piele ecologică

H 800 L 2200/1500 Ae 1230 Lb 1860

Simpla prezență a colțarului Miki va înve-
seli întreaga casă.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul este realizat din relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan), extensia este 
poliuretan. Faceți economie de spațiu 
folosind lada pentru lenjerie.





Polo
colțar, material textil

H 650 L 2860/1570

Colțar spațios cu accente moderne potrivit 
pentru căminul tău.

Realizat pe structură din lemn de fag, iar 
șezutul și pernele din poliuretan de înaltă 
densitate. Piesa de mobilier din plăci 
aglomerate vine să completeze eleganța 
acestui produs.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.

Vivian
canapea extensibilă, piele ecologică

H 1000 L 1900 Ae 2050 Lb 1400

Vivian este canapeaua perfectă pentru 
sufrageria ta dar la fel de bine poate să se 
integreze și într-un spațiu destinat întâlni-
rilor formale. Formele sale prietenoase și 
șezutul comod invită la discuții interesante.

Șezutul este pe relaxa (arcuri elicoidale 
și poliuretan). Faceți economie de spațiu 
folosind lada pentru lenjerie.





Anca
colțar, material textil

H 750 L 2330/1700 Ae 1500 Lb 2330

Cumpărând acest colțar modern vă veți 
bucura de cele patru anotimpuri ale anului 
alături de cei dragi.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan). Faceți economie 
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.

Leon
colțar extensibil, material textil

H 970 L 2500/1800 Ae 1250 Lb 1970

Formele curbe și prietenoase, alături
de designul modern și culorile calme,
ale colțarului Leon vor transforma orice 
casă în oaza de relaxare mult dorită.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan). Faceți economie 
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.





Rio
colțar extensibil, piele ecologică

H 1000 L 2500/1700 Ae 1240 Lb 1860

Recomandat pentru spațiile reduse, col- 
țarul Rio are o frumoasă siluetă curbilinie.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan). Faceți economie 
de spațiu folosind lada pentru lenjerie.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.

Iris
canapea extensibilă, material textil
și piele ecologică

H 900 L 2100 Ae 1180 Lb 1880

Încăpătoare și veselă canapeaua Iris 
va fi alături de tine la toate momentele 
petrecute alături de cei dragi.

Realizată pe structură din lemn de fag. 
Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
sinusoidale, arcuri elicoidale și poliuretan).





Viva
hol, material textil și piele ecologică

canapea H 1000 L 2250 Ae 1260 Lb 1750
fotoliu H 1000 L 1000

Confortabil, holul Viva te va face să simți 
pur și simplu că ești departe de tot ce este 
solicitant și obositor.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan).

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.

Dalina
canapea extensibilă, material textil
și piele ecologică

H 930 L 2200 Ae 1310 Lb 1860

Definită de confort, calitate și o cromatică 
prietenoasă, canapeaua Dalina va fi una 
din alegerile cele mai bune pe care le poți 
face pentru camera ta de zi.

Realizat pe structură din lemn de fag. 
Șezutul și extensia sunt pe relaxa (arcuri 
elicoidale și poliuretan).





Bar
mobilier bar, piele ecologică

canapea H 700 x L 1380 x Lb 1200
fotoliu H 700 x L 670

Indiferent dacă dorești să achiziționezi 
aceste piese pentru afacerea ta sau 
pentru spațiul tău de relaxare, continuarea 
va fi sigură.

Te vei așeza pe fotoliile comode cu un 
pahar de suc sau vin alături de cel mai 
bun prieten și veți da frâu liber poveștilor.

Dimensiuni exprimate în milimetri după cum urmează:

H înălţime, L lungime, l lățime, A adâncime, Ae adâncimea 

extinsă, Lb lungimea între braţe.
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