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PROMOCIONS 
GRUP MATISS 16-17

molt 
a prop 
teu
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MENJADORS

Pack 4 
cadires + 
taula ex-
tensible

278 cm

Pack de 4 cadires 
+ taula de vidre. 

140 x 90 cm.

Diferents 
acabats.
Amplia gamma 
de colors.

Elevable. 110 x 60 cm. Diferents acabats. 
Amplia gamma de colors.

Kreta

990€

+
375 €

65 €

245 €

12
mesos
sense

interessos

Taula 130 x 90 cm 
extensible + 60 cm. 
Disponible en altres mides. 

525 €

Opció amb  
sobre ceràmic
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MENJADORS

Mobiliari de 
gran qualitat, 
amb una gran 
varietat de 
colors i mides. 
El millor 
disseny al 
millor preu.

ENS ADAPTEM 
A LES TEVES
MIDES AMB
LA MÀXIMA
QUALITAT I EL 
MILLOR PREU

Acabats 
molt 

resistents

270 cm

Teide

689€
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SOFÀS

Seients 
i respatller 
amb relax 
motoritzats

Chaise longue 
amb bagul.

Respatllers reclinables i 
seients lliscants.

272 x 185 x 96 cm

990€

Chaise longue 
amb bagul.

+60 €
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12
mesos
sense

interesos

El dormitori 
que desitges per

DORMITORI

96€
al mes*

* Consulta condicions de finançament

Diferents 
acabats i 

mides

689 €
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ARMARIS

L’espai 
personal 
en perfecte 
ordre

Armari 4 portes
178  x 220 cm.

499 €

Ens adaptem a les 
teves necessitats.
Armaris a mida.

Armaris que 
s’adapten al teu estil
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PIS D’OFERTA

Et decorem la teva llar per

2.990 €
Als nostres establiments hem creat una proposta jove i dinà-
mica amb mobles de qualitat i ben combinats, ja que creiem 
que et mereixes el millor i desitgem que les teves il·lusions es 
facin realitat. 
Vine a qualsevol de les nostres exposicions on podràs com-
provar l’excel·lent disseny, l’alta qualitat i l’immillorable preu.

12
mesos
sense

interesos

+

+

+

+

304 cm

Moble CADÍ

690€

Dormitori ANETO

690€
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JUVENILS

TOT EN UN.
Un concepte molt actual. On 

tot està a mà, on pots estudiar, 
descansar, guardar…

ON POTS TRIAR

365 €

490 €

Armari 3 portes
+ 2 calaixos de
105 x 218 cm

Llit compacte de 3 calaixos
+ llit niu 101 x 200 cm

Llit plegable + armari superior
+ taula estudi

Disponible amb 
una àmplia 
gamma de 

colors

990 €



135 x 190 cm

690 €
1.100 €

Pack Descans
Canapé gran capacitat +
Matalàs visco-gel +
coixins de visco

el millor descans
al millor preu

info@mobleslapaz.com
www.mobleslapaz.com

F. 93 462 25 04

Disposem d’un
equip d’experts

Espai totalment 
acabat

T’ho portem a casa 
i t’ho muntem

Valoració sense cap 
compromís.

Paga còmodament 
les teves compres.

Disposem d’un 
servei postvenda.

Ofertes vàlides fins a esgotar existències


