
dormitori i  juvenil i  armaris i  saló i  oficina i  tapissería i  descans i  mobles auxiliars



xa.001 I dormitori matrimoni
Format per un capçal tapissat en gris, blanc o pedra de 
160x60x8 cm. i dues tauletes lacades en blanc o pissarra 
de 52x43x35 cm. Apte per a somier de 135 i 150 cm. 242 € kit

muntat261

69 € kit

muntat79
xa.003 i tauleta

Lacada en blanc o pissarra. 
52x43x35 cm.

xa.004 i ximfonier
Lacat en blanc o pissarra. 
104x43x35 cm.

189 € kit

muntat220
160 € kit

muntat186

xa.002 i Calaixera
Lacada en blanc o pissarra. 

89x80x35 cm.

blanc 
lacat

disponible en

pissarra 
lacat

Calaixos
amb guies

metàl.liques

xa.005 I Capçal tapissat tela
Teixit water repellent en color gris, blanc o pedra. 

160x60x8 cm.

104 €
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xa.007 i Capçal 155x60 cm. 43 €munt.
xa.008 i tauleta 2 Calaixos 45x55x33 cm. 56 €kit / 68 €munt.
xa.009 i tauleta 3 Calaixos 62x55x33 cm. 71 €kit / 86 €munt.
xa.010 i Calaixera 4 Calaixos 93x90x41 cm. 139 €kit / 154 €munt.
xa.011 i ximfonier 6 Calaixos 110x55x33 cm. 130 €kit / 144 €munt. 
xa.012 i mural mirall 170x39 cm. 30 €munt.
xa.013 i mirall 90x68 cm. 32 €munt. 

Calaixos
amb guies

metàl.liques

xa.006 I dormitori matrimoni
En roure danès combinat amb blanc o pissarra. Format 

per un capçal de 155x60 cm. i dues tauletes de 45x55x33 
cm. Apte per a somier de 135 i 150 cm.

xa.014
206x200x62

399 €
kit

155 € kit

muntat179

206cm
d’altura

disponible en

pissarra
roure
danèsblanc

roure
danès



197 € kit

muntat235
xa.015 i dormitori matrimoni
Acabat en roure o blanc. Format per un capçal de 
200x60 cm. i dues tauletes de 65x43x35 cm. Apte 
per a somier de 135 i 150 cm.

xa.016
218x182x56

399 €
kit

xa.017
218x122x56

327 €
kit

Calaixos
amb guies

metàl.liques

218cm
d’altura
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xa.018 i Capçal 200x60 cm. 37 €munt.
xa.019 i tauleta 3 Calaixos 64x43x35 cm. 80 €kit / 99 €munt.
xa.020 i Calaixera 4 Calaixos 84x103x35 cm. 147 €kit / 172 €munt.
xa.021 i ximfonier 5 Calaixos 103x53x35 cm. 125 €kit / 149 €munt. 
xa.022 i mirall 100x50 cm. 35 €munt. 

Calaixos
amb guies

metàl.liques

disponible en

roure blanc



xa.031
200x155x50

263 €
kit 172 €

kit

xa.032
200x104x50

xa.030
200x206x50

133 € kit

muntat16273 € kit

muntat88
xa.024 i dormitori matrimoni

En acàcia o blanc. Format per un capçal de 
200x60 cm. i dues tauletes de  66x40x31 cm. 

Apte per a somier de 135 i 150 cm.

xa.023 i dormitori juvenil
En acàcia o blanc. Format per un capçal de 
106x40 cm. i una tauleta de 66x40x31 cm. 
Apte per a somier de 90 i 105 cm.

200cm
d’altura

disponible en

acàcia blanc
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319 €
kit

xa.025 i Capçal 200x60  cm. 38 €munt.
xa.026 i tauleta 3 Calaixos 66x40x31 cm. 48 €kit / 62 €munt.

xa.027 i Calaixera 3 Calaixos 70x100x35 cm. 77 €kit / 109 €munt.
xa.028 i ximfonier 5 Calaixos 107x60x35 cm. 84 €kit / 109 €munt. 

xa.029 i mirall 75x63 cm. 39 €munt. 



xa.034 
220x102x51

212 €
kit

xa.035 
220x152x51

314 €
kit

xa.037 
220x202x51

376 €
kit

xa.036 
220x202x51

408 €
kit

220cm
d’altura

xa.033 I dormitori matrimoni
En blanc o blanc combinat amb plata. Format per un 
capçal de polipell de 160x60 cm. i dues tauletes de 
70x52x35 cm. Apte per a somier de 135 i 150 cm. 288 € kit

muntat305
Calaixos

amb guies
metàl.liques

144 € kit

muntat175
xa.039 I Calaixera

En blanc o blanc 
combinat amb plata. 

89x102x35 cm.

32 €
kit

xa.038 I mirall
En color blanc. 

90x70 cm.

plata

disponible en

blanc
blanc

6
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tots els nostres juvenils estan
disponibles en blanC Combinat amb

oceà violeta fúcsia verd

turquesapissarrablanc moka

també disponibles
en Color base

Consulti preus en tenda
roure nòrdic

Calaixos
amb guies

metàl.liques

xa.040 i ComposiCió juvenil
En blanc combinat oceà, violeta, fúcsia, verd, 

blanc, moka, pissarra o turquesa.
armaris i somiers no inclosos 513 €

kit
20

2

302

229 €
kit

xa.063
216x102x51

369

242

86

xa.041 i ComposiCió juvenil
En blanc combinat oceà, violeta, fúcsia, verd, 

blanc, moka, pissarra o turquesa.
armaris i somiers no inclosos 439 €

kit

xa.065
216x116x86

340 €
kit



xa.044 i llit
Per a somier de 90x190 cm. 

73x202x100 cm.
somier no inClòs

116 €
kit

xa.042 i ComposiCió juvenil
En blanc combinat oceà, violeta, 
fúcsia, verd, blanc, moka, pissarra 
o turquesa. armaris i somiers 
no inclosos

541 €
kit

xa.063
216x102x51

229 €
kit

354

242

xa.043 i ComposiCió juvenil
En blanc combinat oceà, violeta, 
fúcsia, verd, blanc, moka, pissarra 
o turquesa. armaris i somiers 
no inclosos

555€
kit

xa.045
llit Contenidor
Per a somier de 90x190 cm. 
54x202x98 cm. somier no inClòs

xa.047
CompaCte reversible

Llit superior de 90x190 
cm. Inferior de 90x180 cm. 

73x202x100 cm.
 somiers no inClosos

188 €
kit

xa.046 i llit CompaCte
Amb frontal d’arrossegament. Per a
somier de 90x190 cm. 54x202x98 cm. 
somiers no inClosos

136 €
kit

326 €
kit
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xa.065
216x116x86

340 €
kit

318

236

xa.048 i ComposiCió juvenil
En blanc combinat oceà, violeta, 
fúcsia, verd, blanc, moka, pissarra 
o turquesa. armaris i somiers 
no inclosos

317 €
kit

xa.065
216x116x86

340 €
kit

318

23
6

tapes esCriptori
Las tapes de 202 i 241 cm. 
requereixen d’un suport
intermedi

xa.050 102x52x3  cm.  24 €Kit

xa.051 150x52x3  cm.  33 €Kit

xa.052 202x52x3  cm.  43 €Kit

xa.053 241x52x3  cm.  46 €Kit
xa.049
prestatgeria
Sobre escritori. 
140x52x35 cm.

77 €
kit

xa.054
pota taula 
74x25x48 cm.

33 €
kit

xa.055 i pota
prestatges 
74x25x48 cm.

57 €
kit

99 €
kit

xa.059
sabater 74x100x50 cm. 
tapa opCional

xa.056
soporta 
tapa llit
33x33 cm.

35 €
xa.057
soporta tapa CompaCte
6x33 cm.

29 €

9

xa.058
Calaixera
74x42x35 cm.

80 € kit

muntat 98
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104 €
kitxa.066

altell 
Corredís 
46x202x35 cm.

xa.067
mòdul alt  

30x101x26 cm. 66 € kit

muntat84

xa.070
ximfonier

103x52x41 cm.
     rodes
opCionals 5€

126 € kit

muntat156

xa.071
tauleta
64x42x35 cm.
      rodes
opCionals 5€

73 € kit

muntat93

xa.060
prestatgeria
216x32x35

86 €
kit

xa.061
prestatgeria

216x42x35

140 €
kit 165 €

kit
xa.062
216x52x51

229 €
kit

xa.063
216x102x51

xa.064
216x152x51

339 €
kit

xa.065
216x116x86

340 €
kit

216cm
d’altura

35 €
kit

xa.069 i prestatgeria 
30x101x24 cm.

xa.068 i prestatgeria 
30x101x24 cm.

46 € kit

muntat64

tots els nostres 
juvenils estan 
disponibles en 

blanc 
Combinat amb

oceà violeta fúcsia verd

turquesapissarrablanc moka

també 
disponibles 
en Color 

base
Consulti preus 

en tenda

roure

nòrdic

Calaixos
amb guies

metàl.liques
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xa.072 i sofà llit
Tapissat blau grisenc o beix.

82x191x80 cm. Llit 101x191 cm.

231 €
kit

289 €
kit

xa.073 i sofà llit
Disponible en marró o gris 
oscur. 88x183x84 cm.
Llit 113x183 cm.

power lift
Butaca relax reclinable 
i elevable a motor. 
103x74x93 cm.

383 €
kitxa.074

tela coLor gris

392 €
kitxa.075

pu ESPESorAT xoCo

xa.076 i butaCa
Butaca fija disponible 
en blau o gris oxford. 
Potes de fusta faig. 
99x65x74 cm.

234 €
kit

xa.077
butaCa relax

Butaca relax reclinable. 
Disponible en tela 

grisa. 104x68x88 cm.

230 €
kit
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€91
150x190cm.

85€
135x190cm.

79€
105x190cm.

66€
90x190cm.

xa.505 i base 3d
Teixit 3D transpirable.
Amb 5 barres transversals. 

xa.506
joC 6 potes
26 cm.

11 €

€60
150x190cm.

56€
135x190cm.

47€
105x190cm.

41€
90x190cm.

xa.507 i somier làmines
Amb suports de làmines.
Tub de 40x30.

xa.508
joC 4 potes
26 cm.

7 €

€87
150x190cm.

81€
135x190cm.

76€
105x190cm.

54€
90x190cm.

xa.509 i somier multilàmines
Amb suports de làmines. Fermesa 
regulable. Tub de 40x30.

xa.510
joC 5 potes
26 cm.

9 €

mobles de fusta massissa
a Un PReU InSUPeRable
¡¡¡Últimes unitats!!!

xa.501
Calaixera
92x100x45 cm.

169€ kit

muntat202

xa.500
mirall
90x75 cm.39 €

muntat

xa.502
mirall
107x77 cm.39 €

muntat

xa.504
Calaixera
85x120x40 cm.169€ kit

muntat202
xa.503
ximfonier
105x87x40 cm.139 € kit

muntat166

existÈnCies

limitades
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cirerer

roure

blanc

xa.511 i CanapÉ fusta
Tapa 3D 4 cm. costats de 2,5 cm. 
Altura exterior 35 cm. i interior 
de 29 cm. 

Gran
capacitat

209€
150x190cm.

199€
135x190cm.

188€
105x190cm.

179€
90x190cm.

153€
150x190cm.

138€
135x190cm.

106€
105x190cm.

94€
90x190cm.

xa.514 i matalàs enrollat
Nucli Eliocel 23 kg.  Acabat Damasco. 
Altura 15±1 cm.

196€
150x190cm.

176€
135x190cm.

130€
105x190cm.

122€
90x190cm.

xa.512 i matalàs visCoelàstiC
1 cm. de viscoelàstica a una cara. Nucli 
Eliocel HIPUr 25 kg. Acabat Strech. 
Se serveix enrollat.
Altura 20±1 cm.

201€
150x190cm.

183€
135x190cm.

145€
105x190cm.

128€
90x190cm.

xa.513 i matalàs visCo soft
2 cm. de visco soft a una cara. Nucli de 23 Kg. 
Acabat Strech antialérgic.
Altura 20±1 cm.

174€
150x190cm.

156€
135x190cm.

120€
105x190cm.

106€
90x190cm.

xa.515 i matalàs enrollat
Nucli Eliocel 23 kg.  Acabat Damasco. 
Altura 18±1 cm.
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xa.080 i taula tv 136
En roure danès combinat 
amb blanc. 58x136x40 cm.

107 € kit

muntat144
xa.079 i taula tv 180
En roure danès combinat 

amb blanc. 58x180x40 cm.

114 € kit

muntat157

xa.078 i vitrina
En roure danès combinat 
amb blanc. 195x73x36 cm.

202 € kit

muntat261

Calaixos
amb guies

metàl.liques

xa.082 i vitrina
En color blanc. 
181x84x34 cm.

229 € kit

muntat289

xa.081
ComposiCió de saló

Acabada en color blanc.
181x272x40 cm.

457 € kit

muntat589

xa.083 i apar ador
En color blanc. 
85x124x40 cm.

145 € kit

muntat191
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xa.084
ComposiCió de saló
En color blanc llavat o noguera. 
176x257x38 cm. 551 € kit

muntat655

disponible en

blanc
llavat

noguera
moBLES DE

fusta massissa

xa.086 i taula
140x80 cm. En color 

blanc llavat o noguera. 
Fusta massissa.

184 €xa.085 i Cadira
En color blanc llavat o 
noguera. Fusta massissa.
Se serveix en packs de 2

55 €
kit



16

xa.088
ComposiCió de saló
Acabada en blanc combinat amb 
roure o pissarra. 183x35 cm.

xa.089
ComposiCió de saló

Acabada en blanc combinat amb 
roure o pissarra. 186x35 cm.139 € kit

muntat171 198 € kit

muntat256
disponibles en

pissarra
blanc

roure
blanc

xa.091
taula Centre
Potes cromades i tapa 
de cristall temperat. 
40x105x50 cm.

69 €
kit

xa.092
tauleta Cristall

Peu cromat i tapes de cristall 
temperat. D45x50 cm.

29 €
kit

89 €
kit

61cm xa.090
taula elevable
Acabada en 
blanc o roure. 
51/63x105x55 cm.
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xa.094
ComposiCió de saló
Acabada en blanc combinat 
amb roure. 246x35 cm.

xa.095
ComposiCió extensible

Acabada en blanc combinat amb 
roure. 215/300x35 cm.285 € kit

muntat335 259 € kit

muntat303

xa.100 i Cadira
En roure o lacada blanc. 
Se serveix en packs de 2

xa.097 i taula
140x80 cm. En 
roure o blanc. 118 €

xa.096 i Cadira
En roure o

lacada blanc.
 En packs de 2

55 €
kit

xa.098 i taula 
extensible

140/200x80 cm. 
En roure o blanc. 204 €

xa.099 i taula
90x90 cm. En 
roure o blanc. 99 €

70 €
muntat



304 € kit

muntat371
Calaixos

amb guies
metàl.liques

xa.101
ComposiCió 
de saló
color roure. 246x35 cm.

xa.102 i aparador
En color roure. 
73x183x35 cm. 197 € kit

muntat236
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xa.104 i taula tv
Lacada en blanc o pis-
sarra. 52x160x35 cm.

199 € kit

muntat227

61cm.

xa.103 i taula elevable
Amb cristall. En blanc o roure. 
51/63x105x55 cm.

99 €
kit

Calaixos
amb guies

metàl.liques
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329 € kit

muntat379 167 € kit

muntat198
xa.106 i taula tv

Lacat blanc o pissarra amb 
fronts de fusta massissa 

color oak. 52x150x38 cm.

xa.105 i aper ador
Lacat blanc o pissarra amb 
fronts de fusta massissa 
color oak. 80x170x40 cm.

disponibles en

oak
lacat
blanc

lacat
pissarra oak Calaixos

amb guies
metàl.liques

xa.111 i bufet
Lacat blanc o pissarra amb fronts de
fusta massissa color oak. 126x100x38 cm.

xa.108 i taula
150x90 cm. En 
fusta massissa 
combinat amb 
lacat blanc o 
pissarra.

268 €

xa.122 i Cadira
Apilable. En tela 
grisa o grisa perla.
en packs de 4

xa.110 i taula Centre
Lacat blanc o pissarra amb fronts de

fusta massissa color oak. 45x110x60 cm.

xa.109 i taula tv
Lacat blanc o pissarra amb fronts de

 fusta massissa color oak. 52x110x38 cm.

241 € kit

muntat289
108 € kit

muntat136
171 € 

kit

43 €
muntat



56 €
kit

xa.113 i Cadira
Potes cromades. Tapissat en 
símil pell blanc, negre o visón. 
se serveix en packs de 4

xa.115 
taula 140x90 cm.
Potes cromades. 
Tapa cristall temperat 
transparent.

179 €
kit

xa.112 i Cadira
Potes cromades. Tapissat 

en tela grisa o visón.
se serveix en packs de 4

44 €
kit
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xa.118 i Cadira
Potes de fusta color 

faig. Tapissat tela 
grisa. en packs de 4.

43 €
kit

xa.119 i taula 140x80 cm.
Potes fusta color faig. Tapa 
cristall temperat transparent.89 €

kit

xa.120 i Cadira
Potes color roure. 

Tapissat en tela 
grisa o visón.
en packs de 4

34 €
kit 53 €

kit

xa.121 i Cadira
Seient de polipropilé embuatat 
en polipell blanca o negra. 
Potes de fusta color faig.
se serveix en packs de 4

xa.122 i Cadira
Apilable. En tela grisa o 
grisa perla. se serveix en 

packs de 4

43 €
kit45 €

kit
xa.117 i Cadira

Potes de fusta color 
negre. Tapissat símil 

pell xocolata.
en packs de 2.



oficina

xa.129
Cadira elevable

En símil pell blanca o negra.

134 €
kit
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xa.130 i Cadira elevable
respatller de reixeta transpirable en fúcsia, verd, 
violeta, negre o blau. Seient en teixit 3D negre.

69 €
kit

xa.123 
prestatgeria
En nòrdic o roure. 
216x32x35 cm. disponible 
en altres mesures.

94 €
kit

xa.124
prestatgeria 4 Calaixos

En nòrdic o roure.
216x52x35 cm. disponible

en altres mesures.

160 €
kit

xa.125
taula 120x60 cm.
En nòrdic o roure. 76 €

kit

xa.126
taula 150x75 cm.
En nòrdic o roure. 95 €

kit

xa.127 i Calaixera
En nòrdic o roure.
70x42x35 cm.

83 €
kit

disponibles en

nòrdic roure



32 €
kit

145 €
kit

xa.136
Cadira metal
Estructura color plata. Tapissat 
en símil pell blanca. se serveix 
en packs de 4

xa.137
taula extensible
110/170x70 cm. Estructura 
color plata. Tapa de cristall 
temperat.

xa.132 i Conjunt 
menjador
Format per una taula de 
120x70 cm. i 4 cadires.
taula: Estructura metall 
blanc i tapa de cristall 
temperat.
Cadires: Estructura 
metall blanc i tapissat 
símil pell blanca.

195 €
kit

cuina

xa.134
Cadira plegable

color blanc.
se serveix en packs de 5

27 €
kit

69 €
kit

xa.131
tamboret
Peu cromat. Tapissat en 
símil pell blanca o negra. 
se serveix en packs de 2

xa.135
Cadira apilable
De polipropilé blanc. 
se serveix en packs de 4

57 €
kit
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79 €
kitxa.141

taula 110x70 cm.
Estructura color plata. 
Tapa cristall temperat 
opac.
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rebedors

disponible  en

blanc roure

disponible  en

blanc
blanc

roure

xa.142 i Conjunt rebedor
Format per un sabater de 84x100x25 cm. i 
quatre miralls de 45x45 cm.

xa.143 i rebedor
En blanc o roure. 160x45x28 cm.

62 €
kit157 €

kit

disponible  en

blanc
roure

pissarra
blanc

135 €
kit

xa.146 i Conjunt rebedor
Format per una consola de 
76x100x30 cm. i un mirall de 
90x70 cm.

xa.145 i Consola
cristall corvat. 75x90x31 cm.

128 €
muntat



Oferta vàlida fins al 15/Juny/2018. Somiers, matalassos i articles de atrezzo no inclosos en preus. El preu dels armaris fa referència al moble desmuntat. En cas de finançament, aquesta 
estarà subjecta a l’aprovació de l’entitat financera corresponent. Els tons i colors dels articles poden variar de l’original a causa de les tècniques d’impressió emprades.Venda per catàleg.

xa.150
sabater

Acabat en blanc. 
170x60x35 cm.

xa.149 
sabater

Ideal per a espais 
estrets. Amb 

mirall. Acabat en 
roure o blanc. 

193x50x22 cm.

125 €
kit

117 €
kit

sabaters92 €
kit

xa.147
sabater
Acabat en 

roure/blanc o 
blanc/pissarra. 
92x72x25 cm.

xa.148
sabater
Acabat en 

roure/blanc o 
blanc/pissarra. 
129x72x25 cm.

115 €
kit


