
Suntem cu toþii diferiţi. Din fericire.

Bucătării 
2017

Cumpără în 24 rate fără dobândă
Pentru achiziţii de mobilier pentru bucătărie de peste 5.000 lei, îţi plătim toate costurile cu banca.

Program derulat în parteneriat cu
www.mobexpert.ro/info/cumpara-in-rate
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În paginile acestui catalog îţi propunem doar câteva idei de mobilare a bucătăriei. Pentru mai multe detalii te aşteptăm în magazinele Mobexpert.
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COMPOZIŢIA
STANDARD

Spicy Gola

Adella

Adella. Fronturi realizate din MDF de grosime 18 mm, frezat, cu 
acoperire polimerică. Finisaje disponibile: maro, alb, negru şi mov. 
Structura este realizată din PAL melaminat de grosime 18 mm. 
Blat melaminat termorezistent de grosime 40 mm. 

Preţ Compoziţie Standard  Lei 5.379
Preţul include doar mobilierul conform 
compoziţiei standard (dim. 245x60x207H cm)
Mobilier disponibil la comandă

Spicy Gola. Fronturi realizate din MDF de grosime 18 mm, cu 
acoperire polimerică. Finisaje disponibile: alb, grena, bej, cappuccino, 
muştar, grej şi turcoaz. Structura este realizată din PAL melaminat de 
grosime 18 mm. Blat melaminat termorezistent de grosime 40 mm. 

Preţ Compoziţie Standard  Lei 5.372
Preţul include doar mobilierul conform 
compoziţiei standard (dim. 245x60x207H cm)
Mobilier disponibil la comandă

Fronturi frezate

Mânere în cant

De ce să alegi o bucătărie Mobexpert?
Mobilier adaptabil oricărui spaţiu
Transformă-ţi visele în realitate. La Mobexpert totul este posibil. Nu lăsa dimensiunea sau forma 
pieselor de bucătărie să îţi frâneze imaginaţia. Atât modelele clasice cât şi cele moderne care 
alcătuiesc noua colecţie de bucătării Mobexpert sunt modulare, fapt care permite încadrarea lor în 
orice spaţiu.

Etapele proiectului de mobilare şi utilare a bucătăriei:
Îţi mobilezi bucătăria pentru prima dată sau doreşti să o schimbi pe cea veche cu una nouă, la Mobexpert  
vei găsi cu siguranţă soluţia potrivită. Achiziţia unei noi bucătării presupune multă planificare. Cu cât planificarea este 
mai precisă, cu atât rezultatul va fi mai spectaculos.

Etapele proiectului de mobilare şi utilare a bucătăriei:
Acum îţi este foarte simplu să alegi bucătăria în funcţie de bugetul stabilit cu ajutorul preţului 
comparativ. Fiecare bucătărie din catalog are indicat preţul compoziţiei standard conform schiţei 
(dim 245x60x207/216/219H cm). Astfel, vei putea compara preţurile bucătăriilor incluse în acest 
catalog şi va fi foarte simplu să alegi bucătăria potrivită bugetului tău. Preţul compoziţiei standard 
include: mască chiuvetă, corp încastrare cuptor, corp 4 sertare, coloană încorporare frigider, corp 
suspendat cu scurgător pentru vase, corp încorporare hotă, corp suspendat 1 uşă, soclu 245 cm, 
blat 185 cm, înălţător 185 cm.

Compoziţia finală se stabileşte în funcţie de spaţiul şi funcţionalitatea pe care bucătăria 
aleasă trebuie să le îndeplinească.
Fiecare articol poate fi comandat şi separat.

Proiect personalizat pentru spaţiul tău
Bucătăria este o achiziţie valoroasă, de care vrei să te bucuri cât mai mult timp. Ceea ce înseamnă 
că trebuie să se potrivească perfect nevoilor şi stilului tău de viaţă. Consilierii noştri specializaţi 
sunt pregătiţi pentru a-ţi oferi toate informaţiile şi asistenţa necesară, astfel încât să faci cea mai 
bună alegere.
Programele informatice Mobexpert permit consilierilor noştri să realizeze proiectul 3D al bucătăriei 
tale. Acesta este momentul în care stabileşti ce funcţionalitate trebuie să îndeplinească fiecare 
corp al bucătăriei, ce combinaţie de culori ţi se potriveşte cel mai bine, care sunt electrocasnicele 
pe care doreşti să le încorporezi. Bucătăriile Mobexpert sunt concepute pentru a se încadra perfect 
în orice spaţiu.

Serviciul de livrare
Pentru a se încadra perfect în spaţiul casei tale, bucătăria ta va fi realizată la comandă. 
În funcţie de modelul ales, termenul de livrare poate varia între 2 şi 8 săptămâni.
Livrarea este gratuită pentru o achiziţie mai mare de 5.000 lei. Pentru achiziţii cu o valoare mai 
mică, te rugăm să soliciţi mai multe informaţii în magazine.

Serviciul de montaj şi instalare
Pentru ca totul să arate la sfârşit conform cu aşteptările tale, îţi punem la dispoziţie o echipă de 
specialişti în montajul şi instalarea mobilierului şi a electrocasnicelor încorporabile în mobilier, 
cumpărate de la Mobexpert. Pentru o achiziţie mai mare de 5.000 lei, ei vor executa gratuit 
montajul şi instalarea mobilierului respectând cele mai mici detalii ale proiectului convenit de tine 
cu consilierul Mobexpert. Aşa cum recomandă şi producătorii, racordarea electrocasnicelor la 
instalaţia electrică, de apă şi de gaz va trebui realizată ulterior de personal autorizat.

Garanţia calităţii
Bucătăriile Mobexpert sunt testate conform normelor europene şi internaţionale în domeniu. 
Ele corespund oricărei utilizări în condiţii normale, fapt care le atestă siguranţa şi durabilitatea.

Mobilier adaptabil  
oricărui spaţiu

Mobilier adaptabil  
oricărui spaţiu
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COMPOZIŢIA
STANDARD
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Ness/Spicy. Fronturi realizate din PAL melaminat de grosime 18 mm 
cu cant ABS şi din MDF cu acoperire polimerică. Finisaje: stejar Nebraska şi 
alb lucios. Model disponibil şi în alte finisaje. Structura este realizată din PAL 
melaminat de grosime 18 mm. Blat melaminat termorezistent de grosime 40 mm.

Preţ Compoziţie Standard  Lei 3.886
Preţul include doar mobilierul conform 
compoziţiei standard (dim. 245x60x207H cm)
Mobilier disponibil la comandă

Anaisa. Fronturi realizate din MDF vopsit de grosime 18 mm, 
disponibile în 60 de finisaje lucioase sau mate. Structura este 
realizată din PAL melaminat de grosime 18 mm. Blat melaminat 
termorezistent de grosime 40 mm. 

Preţ Compoziţie Standard  Lei 5.793
Preţul include doar mobilierul conform 
compoziţiei standard (dim. 245x60x207H cm)
Mobilier disponibil la comandă

Anaisa

Ness/Spicy

Tanya

Melinda

Melinda. Bucătărie fixă cu fronturi din panouri aglomerate 
din lemn melaminat lucios de grosime 18 mm, finisaj alb. 
Structura este realizată din panouri aglomerate din lemn 
melaminat de grosime 18 mm. Blat melaminat termorezistent 
de grosime 38 mm. Uşile şi sertarele sunt prevăzute cu 
amortizoare. 

Preţul include:  
- mobilier dim. 255x60x216H cm  
- frigider, cuptor, plită, hotă, chiuvetă

Lei 7.488     Lei 5.616

Bucătărie mică?
Asta nu înseamnă
să iei masa în oraş.
Aceeaşi calitate.
Doar dimensiunea e
mai mică, pentru a
se potrivi perfect.

electrocasnice 

incluse

disponibilă 

imediat

Sistem deschidere
push to open

Tanya. Bucătărie fixă cu fronturi din panouri aglomerate din lemn 
melaminat de grosime 18 mm, finisaj crem. Structura este realizată 
din panouri aglomerate din lemn melaminat de grosime 18 mm.  
Blat melaminat termorezistent de grosime 38 mm.  
Uşile şi sertarele sunt  prevăzute cu amortizoare. 

Preţul include:  
- mobilier dim. 195x60x216H cm 
- cuptor, plită, hotă, chiuvetă
Lei 4.784    Lei 3.588

Mobilier adaptabil  
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Cumpără în 24 rate fără dobândă
Pentru achiziţii de mobilier pentru bucătărie de peste 5.000 lei,  
îţi plătim toate costurile cu banca.

Program derulat în parteneriat cu
www.mobexpert.ro/info/cumpara-in-rate
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Brooklyn
Fronturi cu ramă şi tăblie realizate din PAL melaminat de grosime 22 mm, 
disponibile în finisajele: stejar natur, stejar închis şi alb patinat.  Mobilier 
disponibil şi în varianta fără ramă în finisajele: stejar natur, stejar închis, 
alb patinat, alb mat şi gri mat. Structura este realizată din PAL melaminat 
de 18 mm. Blat melaminat termorezistent de grosime 40 mm. 

Preţ Compoziţie Standard
Lei 7.375
Preţul include doar mobilierul conform 
compoziţiei standard (dim. 245x60x216H cm)
Mobilier disponibil la comandă

Finisaj  
stejar natur

Finisaj  
stejar închis

Finisaj  
alb patinat

Insulă

Rafturi metalice

Reţete noi pentru Bucătăria ta

Cumpără în 24 rate fără dobândă
Pentru achiziţii de mobilier pentru bucătărie de peste 5.000 lei,  
îţi plătim toate costurile cu banca.

Program derulat în parteneriat cu
www.mobexpert.ro/info/cumpara-in-rate
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Noua colecţie de Mese

ANDRADA Masă ovală cu structură şi blat din MDF 
vopsit mat, finisaj alb, dim. 200x110x75H cm   
Lei 1.998

KASIA Masă extensibilă şi reglabilă pe înălţime, cu structură metalică vopsită gri, blat din 
sticlă securizată şi extensii din MDF vopsit lucios, finisaj alb, dim. 120/255x80x19/42/76H cm   
LEI 2.115

BIANCA Masă extensibilă realizată din MDF vopsit 
lucios, finisaj alb, dim. 180/240x105x75H cm 
Lei 2.825

IRIS Masă consolă extensibilă realizată din MDF vopsit 
lucios, finisaj alb, dim. 40/88/135/183x95x74H cm   
Lei 1.698

KLUM Masă înaltă realizată din MDF vopsit lucios, 
suport pentru picioare realizat din metal cromat,  
finisaj alb, dim: 163x97x92H cm   LEI 1.677

CONIE Masă extensibilă, structură din lemn masiv  
de fag şi blat din MDF furniruit, finisaj cireş sau wenge, 
dim. 90/120x60/90x74H cm   Lei 474

FOLD Masă pliabilă, structură metalică cromată şi blat 
din PAL melaminat, finisaj nuc sau wenge, 
dim. 160x80x73H cm   Lei 705

LUNA Masă consolă extensibilă realizată din lemn 
masiv de fag, finisaj cireş, alb sau wenge,
dim. 54/107x107x75H cm   Lei 759

HARRIET Masă extensibilă, structură metalică cromată şi blat din sticlă securizată,  
finisaj transparent, dim. 160/220x90x75H cm   LEI 2.497

OLIMPIA Masă rotundă, structură din lemn masiv  
de fag şi metal, blat din MDF vopsit, finisaj alb, 
dim. D90x74H cm   Lei 595

MARTA Masă rotundă, structură din lemn masiv  
de fag şi metal, blat din MDF vopsit, finisaj alb, 
dim. D80x74H cm   Lei 412

MORENO Masă extensibilă, structură metalică cromată şi blat din sticlă securizată, 
finisaj negru, dim. 140/200x90x75H cm   LEI 2.285

AMALIA Masă cu structură din lemn masiv de fag  
şi blat din MDF vopsit, finisaj alb, dim. 120x80x73H cm   
Lei 548

SPIGA Masă extensibilă, structură metalică cromată  
şi blat din sticlă securizată, finisaj negru, 
dim. 110/170x74x75H cm   Lei 1.248

AMOS Masă cu structură metalică vopsită negru şi blat 
din sticlă securizată, finisaj transparent, 
dim. 130x75x76H cm   Lei 396

ADA Masă extensibilă, structură metalică satinată  
şi blat din sticlă securizată, finisaj gri, 
dim. 110x55/110x75H cm   Lei 1.178

ROCHESTER Set masă cu 4 scaune bar. Masă cu 
structură din lemn masiv de fag, blat din MDF furniruit 
şi bordurat cu lemn masiv de fag, dim. D90x91H cm. 
Scaune cu structură din lemn, şezut tapiţat cu piele. 
Finisaj wenge, alb sau cireş    Lei 2.092/set

SUN Masă cu structură metalică cromată  
şi blat din sticlă securizată, finisaj bej,  
dim. 130x80x75H cm   Lei 845

ROCHESTER Set masă cu 4 scaune. Masă cu 
structură din lemn masiv de fag, blat din MDF furniruit 
şi bordurat cu lemn masiv de fag, dim. D90x75H cm. 
Scaune cu structură din lemn şi şezut tapiţat cu piele. 
Finisaj cireş, alb sau wenge   Lei 1.984/set

ALEMI Masă extensibilă, structură metalică  
cromată şi blat din MDF vopsit lucios, finisaj alb,  
dim. 85/170x85x76H cm   LEI 1.186

ELIZA Masă extensibilă, structură metalică  
şi blat din MDF vopsit lucios, finisaj alb,  
dim. 120/160x110x76H cm   Lei 1.595 

ELY Masă cu structură metalică cromată şi  
blat din sticlă securizată, finisaj transparent,  
dim. 90x90x74H cm   Lei 385

VENCE Masă rotundă extensibilă, structură realizată  
din lemn de fag şi blat din MDF vopsit, finisaj ocru, 
dim. 120/160x120x75H cm   Lei 1.665

PARTY Masă pliabilă, structură din lemn masiv  
de fag, blat din PAL furniruit şi bordurat cu lemn 
masiv de fag, finisaj cireş, alb, wenge sau nuc,  
dim. 25/90/161x90x76H cm   Lei 912

FALKO Masa rotundă, structură metalică cromată şi 
blat din sticlă securizată, finisaj cappuccino, 
dim. D100x75H cm   Lei 525

COUNTRY Masă cu structură din lemn de cauciuc şi 
blat din lemn de cauciuc şi faianţă, finisaj crem sau 
nuc, dim. 114X74x75H cm   Lei 967

CARMELO Masă cu structură metalică cromată şi  
blat din sticlă securizată, finisaj transparent, 
dim. 115x70x72H cm   Lei 665

JAZZ Masă extensibilă, structură din lemn de fag,  
finisaj alb, cireş sau ciocolată, dim. 162/202x76x90H cm   
Lei 2.047
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Noua colecţie de Scaune
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OLIMPIA Scaun cu structură din lemn 
de fag, şezut din plastic tapiţat cu piele 
ecologică, finisaj galben, roşu sau 
negru, dim. 49x55x81H cm   Lei 252 

COUNTRY Scaun realizat din lemn  
de cauciuc, finisaj crem sau nuc, 
dim. 42x52x91H cm   Lei 284

COSMO Scaun cu structură metalică 
cromată şi şezut tapiţat cu piele 
ecologică, finisaj mov, maro sau alb, 
dim. 48x60x82H cm   Lei 298

VENCE Scaun cu structură din 
lemn masiv de fag, finisaj ocru şi 
şezut tapiţat cu stofă Emer maro,  
dim. 46x56x92H cm   Lei 428

ALONZO Scaun cu structură din lemn de 
fag şi metal, şezut din plastic, finisaj alb, 
dim. 46x56x81H cm   Lei 194   Lei 156

WADE Scaun cu structură metalică 
cromată şi şezut tapiţat cu stofă, finisaj 
grej, dim. 47x61x98H cm   Lei 394

CONIE Scaun cu structură din lemn 
masiv de fag şi şezut tapiţat cu stofă 
bej, finisaj cireş sau wenge, 
dim. 46x54x95H cm   Lei 188

ADAM Scaun cu structură metalică 
vopsită alb şi şezut tapiţat cu  
piele ecologică, finisaj bej,  
dim. 47x60x90H cm   Lei 345

TED Scaun cu structură metalică cromată  
şi şezut tapiţat cu stofă, finisaj bej,  
dim. 45x62x98H cm   Lei 314

ALONZO Scaun cu braţe, structură din lemn 
de fag şi metal, şezut din plastic, finisaj alb, 
dim. 62x59x80H cm   Lei 262   Lei 210

FARRELL Scaun cu structură metalică 
cromată şi şezut tapiţat cu piele 
ecologică, finisaj turquoise sau crem, 
dim. 56x62x88H cm   Lei 475

ALEMI Scaun cu structură metalică 
cromată şi şezut tapiţat cu piele 
ecologică, finisaj cappuccino,  
dim. 50x59x90H cm   Lei 352

PATCH Scaun cu structură din lemn de 
fag şi metal, şezut tapiţat cu stofă, finisaj 
multicolor, dim. 47x53x84H cm   Lei 385

OSCAR Scaun rotativ cu structură 
metalică vopsită alb şi şezut tapiţat 
cu stofă, finisaj lila sau verde, dim. 
55x61x83H cm   Lei 434

ERWIN Scaun cu structură metalică 
cromată şi şezut tapiţat cu piele ecologică, 
finisaj alb, dim. 46x57x98H cm Lei 314

PATCH Scaun cu braţe, structură din lemn 
de fag şi metal, şezut tapiţat cu stofă, finisaj 
multicolor, dim. 64x61x81H cm   Lei 473 

ALONZO Scaun de bar, 
structură din lemn de fag şi 
metal, şezut din plastic, finisaj 
alb, dim. 46x51x117H cm    
Lei 284   Lei 228 

POP Scaun rotativ de bar, structură 
metalică cromată, şezut tapiţat cu piele 
naturală, finisaj cappuccino, disponibil 
la comandă şi în alte nuanţe,  
dim. 47x44x87/112H cm   Lei 927

FERGUS Scaun cu 
structură din lemn de fag, 
şezut din plastic tapiţat  
cu piele ecologică neagră, 
dim. D.38x66H cm   Lei 243

RAMON Scaun de bar  
rotativ, cu structură metalică 
antichizată şi şezut tapiţat cu 
piele cologică, finisaj negru,  
dim. D.42x66/82H cm   Lei 196

PATCH Scaun de bar, structură 
din lemn de fag şi metal, şezut 
tapiţat cu stofă, finisaj multicolor, 
dim. 49x53x120H cm   Lei 494 

MEMPHIS Scaun rotativ de bar cu 
structură metalică cromată şi şezut 
tapiţat cu stofă, finisaj french print, 
dim. 46x50x84/105H cm   Lei 222

ALFA Scaun rotativ de  
bar cu structură metalică  
cromată şi şezut tapiţat cu piele 
ecologică, finisaj crem sau maro,  
dim. 47x52x90/111H cm   Lei 242

TEQUILA Scaun rotativ de bar, 
structură din lemn de fag, şezut 
tapiţat cu piele ecologică maro, 
finisaj cireş sau wenge,  
dim. 49x44x110H cm   Lei 445

ALEMI Scaun de bar cu 
structură metalică cromată  
şi şezut tapiţat cu piele 
ecologică, finisaj cappuccino,  
dim. 47x52x104H cm   Lei 372

DIONE Masă de bar reglabilă 
pe înălţime, structură metalică 
cromată, blat din sticlă  
securizată, finisaj transparent, 
dim. D.60x69/92H cm   LEI 295

MOKA Scaun cu structură  
metalică tapiţat integral cu piele 
ecologică, finisaj bej/maro,  
dim. 46x60x91H cm   Lei 287

SERGIO Scaun cu structură metalică, 
tapiţat integral cu piele ecologică, 
finisaj maro, cappuccino sau negru,
dim. 49x61x88H cm   Lei 424 

CLIVE Scaun cu structură metalică, 
tapiţat integral cu stofă, şezut şi spătar 
matlasate, finisaj maro sau bej,  
dim. 48x55x89H cm   Lei 365

FUN Scaun pliabil cu structură metalică 
cromată, şezut tapiţat cu PVC şi spătar 
din plexiglas, finisaj maro sau alb
dim. 40x41x86H cm   Lei 288

MATY Scaun suprapozabil cu structură 
metalică, tapiţat integral cu piele ecologică, 
finisaj cappuccino, roşu sau negru,  
dim. 44x53x90H cm   Lei 208   Lei 167

FLOYD Scaun suprapozabil realizat  
din plastic finisaj alb sau galben
dim. 54x60x82H cm   Lei 138

WAYNE Scaun realizat din plastic, 
şezut tapiţat cu piele ecologică,  finisaj 
gri/negru dim. 55x47x86H cm   Lei 265

ANGELO Scaun realizat din plastic, 
şezut tapiţat cu piele ecologică,  finisaj 
alb/negru dim. 55x55x86H cm   Lei 297
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Alma Francesca

Florenţa.Grazia
Francesca. Fronturi cu ramă din lemn masiv de tei de 20 mm 
şi tăblie din MDF furniruit cu furnir de tei. Disponibilă în finisaj nuc. 
Structura este realizată din PAL melaminat de grosime 18 mm. 
Blat melaminat termorezistent de grosime 40 mm. 

Florenţa. Fronturi din MDF furniruit cu furnir de frasin de grosime 22 mm. 
Finisaj frasin crem patinat şi ivoriu. Structura este realizată din PAL melaminat 
de grosime 18 mm. Blat melaminat termorezistent de grosime 40 mm. Modelul 
include glisiere, balamale şi sisteme de ridicare marca Blum.

Preţ Compoziţie Standard  Lei 5.613
Preţul include doar mobilierul conform 
compoziţiei standard (dim. 245x60x216H cm)
Mobilier disponibil la comandă

Preţ Compoziţie Standard  Lei 6.348
Preţul include doar mobilierul conform 
compoziţiei standard (dim. 245x60x216H cm)
Mobilier disponibil la comandă

Alma. Fronturi realizate din MDF de grosime 18 mm, frezat, cu 
acoperire polimerică. Finisaje disponibile: alb fibros, stejar natur, 
wenge fibros şi alun. Structura este realizată din PAL melaminat de 
grosime 18 mm. Blat melaminat termorezistent de grosime 40 mm.

Preţ Compoziţie Standard Lei 5.177
Preţul include doar mobilierul conform 
compoziţiei standard (dim. 245x60x207H cm
Mobilier disponibil la comandă

Grazia. Fronturi realizate din MDF de grosime 22 mm, frezat,  
cu acoperire polimerică. Model disponibil în finisaj caşmir. Structura 
este realizată din PAL melaminat de grosime 18 mm. Blat melaminat 
termorezistent de grosime 40 mm.

Preţ Compoziţie Standard  Lei 5.407
Preţul include doar mobilierul conform 
compoziţiei standard (dim. 245x60x207H cm)
Mobilier disponibil la comandă

COMPOZIŢIA
STANDARD

COMPOZIŢIA
STANDARD

Cumpără în 24 rate fără dobândă
Pentru achiziţii de mobilier pentru bucătărie de peste 5.000 lei,  
îţi plătim toate costurile cu banca.

Program derulat în parteneriat cu
www.mobexpert.ro/info/cumpara-in-rate

Mobilier adaptabil  
oricărui spaţiu

Mobilier adaptabil  
oricărui spaţiu

Mobilier adaptabil  
oricărui spaţiu

Mobilier adaptabil  
oricărui spaţiu
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https://www.mobexpert.ro/mobilier/bucatarie-alma-20990?utm_source=catalog&utm_campaign=colectia-2017-bucatarii&utm_medium=link
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https://www.mobexpert.ro/mobilier/bucatarie-32587?utm_source=catalog&utm_campaign=colectia-2017-bucatarii&utm_medium=link


COMPOZIŢIA
STANDARD

COMPOZIŢIA
STANDARD

Katia. Fronturi realizate din MDF de grosime 18 mm, melaminat  
şi lăcuit super lucios, cu efect de oglindă. Finisaje disponibile: grafit şi 
cupru. Structura este realizată din PAL melaminat de grosime 18 mm. 
Blat melaminat termorezistent de grosime 40 mm. 

Fly. Fronturi realizate din MDF de grosime 20 mm, vopsit mat sau 
lucios, disponibile în finisajele: mov, alb, negru, roşu, verde, turcoaz, 
crem, maro, albastru şi gri.  Structura este realizată din PAL melaminat 
de 18 mm. Blat melaminat termorezistent de grosime 40 mm. 

Preţ Compoziţie Standard Lei 5.636
Preţul include doar mobilierul conform 
compoziţiei standard (dim. 245x60x207H cm)
Mobilier disponibil la comandă

Preţ Compoziţie Standard Lei 11.140
Preţul include doar mobilierul conform 
compoziţiei standard (dim. 245x60x219H cm)
Mobilier disponibil la comandă

KatiaIndustrial

Fly
Industrial. Fronturi realizate din PAL melaminat de grosime 22 mm, disponibile 
în finisajele alb striat, gri, natur, caffe şi ciment. Modelul se realizează şi cu fronturi 
din MDF vopsit mat de grosime 22 mm în finisajele: negru, alb, crem, gri, verde, 
galben şi bordeaux. Structura este realizată din PAL melaminat de 18 mm.  
Blat melaminat termorezistent de grosime 40 mm. 

Preţ Compoziţie Standard Lei 6.727
Preţul include doar mobilierul conform compoziţiei standard (dim. 245x60x219H cm)
Mobilier disponibil la comandă

Structură metalică

Peninsulă

Fronturi  
super lucioase

Mânere în cant

Cumpără în 24 rate fără dobândă
Pentru achiziţii de mobilier pentru bucătărie de peste 5.000 lei,  
îţi plătim toate costurile cu banca.

Program derulat în parteneriat cu
www.mobexpert.ro/info/cumpara-in-rate

Mobilier adaptabil  
oricărui spaţiu Mobilier adaptabil  

oricărui spaţiu

Mobilier adaptabil  
oricărui spaţiu
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https://www.mobexpert.ro/mobilier/bucatarie-36397?utm_source=catalog&utm_campaign=colectia-2017-bucatarii&utm_medium=link
https://www.mobexpert.ro/mobilier/bucatarie-32585?utm_source=catalog&utm_campaign=colectia-2017-bucatarii&utm_medium=link
https://www.mobexpert.ro/mobilier/bucatarie-33012?utm_source=catalog&utm_campaign=colectia-2017-bucatarii&utm_medium=link
https://www.mobexpert.ro/mobilier/bucatarie-36397?utm_source=catalog&utm_campaign=colectia-2017-bucatarii&utm_medium=link
https://www.mobexpert.ro/mobilier/bucatarie-32585?utm_source=catalog&utm_campaign=colectia-2017-bucatarii&utm_medium=link
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Lucrezia
Fronturi cu ramă din lemn masiv de frasin de 24 mm şi tăblie 
furniruită cu furnir de frasin, disponibile în finisaj crem. Modelul 
se realizează şi cu ramă din lemn masiv de castan şi tăblie 
furniruită cu furnir de castan, finisaj castan deschis sau închis. 
Structura este realizată din PAL melaminat de 18 mm. Blat 
melaminat termorezistent de grosime 40 mm. 

Preţ Compoziţie Standard
Lei 8.117
Preţul include doar mobilierul  
conform compoziţiei standard  
(dim. 245x60x216H cm)
Mobilier disponibil la comandă

Ginevra. Fronturi cu ramă din lemn masiv de frasin  
de 24 mm şi tăblie furniruită cu furnir de frasin, disponibile  
în finisajele alb, ivoriu şi nisipiu. Structura este realizată  
din PAL melaminat de 18 mm. Blat melaminat 
termorezistent de grosime 40 mm. 

Preţ Compoziţie Standard  
Lei 7.967
Preţul include doar mobilierul conform 
compoziţiei standard (dim. 245x60x211H cm)
Mobilier disponibil la comandă

Ginevra 

Finisaj  
castan deschis

Finisaj 
crem

Finisaj castan închis

Sofia. Fronturi cu ramă din lemn masiv de frasin de 24 mm 
şi tăblie furniruită cu furnir de frasin, disponibile în finisajele alb 
şi ivoriu. Modelul se realizează şi cu ramă din lemn masiv de 
stejar şi tăblie furniruită cu furnir de stejar, finisaj stejar. Structura 
este realizată din PAL melaminat de 18 mm. Blat melaminat 
termorezistent de grosime 40 mm. 

Preţ Compoziţie Standard  
Lei 8.117
Preţul include doar mobilierul conform 
compoziţiei standard (dim. 245x60x211H cm)
Mobilier disponibil la comandă

Sofia

Element decorativ

COMPOZIŢIA
STANDARD

COMPOZIŢIA
STANDARD

COMPOZIŢIA
STANDARD

Cumpără în 24 rate fără dobândă
Pentru achiziţii de mobilier pentru bucătărie de peste 5.000 lei,  
îţi plătim toate costurile cu banca.

Program derulat în parteneriat cu
www.mobexpert.ro/info/cumpara-in-rate

Mobilier adaptabil  
oricărui spaţiu

Mobilier adaptabil  
oricărui spaţiu

Mobilier adaptabil  
oricărui spaţiu
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https://www.mobexpert.ro/mobilier/bucatarie-22127?utm_source=catalog&utm_campaign=colectia-2017-bucatarii&utm_medium=link
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Louis Philippe
Fronturi cu ramă din lemn masiv de fag de 22 mm şi tăblie furniruită cu 
furnir de cireş, disponibile în finisajele: cireş (modelul Louis Philippe) 
şi ciocolată (modelul Chocolate). Modelul se realizează şi din MDF 
vopsit mat, finisaj alb antichizat (modelul Jazz). Structura este realizată 
din PAL melaminat furniruit cu furnir de fag de grosime 16 mm. Blat 
melaminat termorezistent de grosime 40 mm. 

Preţ Compoziţie Standard
Lei 6.693
Preţul include doar mobilierul conform 
compoziţiei standard (dim. 245x60x207H cm)
Mobilier disponibil la comandă

Jazz Finisaj alb antichizatChocolate Finisaj ciocolată

Reţetele tradiţionale au
gust într-o lume a clasicului

Mânere porţelan

Fronturi cireş

Cumpără în 24 rate fără dobândă
Pentru achiziţii de mobilier pentru bucătărie de peste 5.000 lei,  
îţi plătim toate costurile cu banca.

Program derulat în parteneriat cu
www.mobexpert.ro/info/cumpara-in-rate

Mobilier adaptabil  
oricărui spaţiu

Mobilier adaptabil  
oricărui spaţiu

Mobilier adaptabil  
oricărui spaţiu

COMPOZIŢIA
STANDARD
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https://www.mobexpert.ro/mobilier/louis-phillippe-bucatarie-15922?utm_source=catalog&utm_campaign=colectia-2017-bucatarii&utm_medium=link
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https://www.mobexpert.ro/mobilier/bucatarie-20998?utm_source=catalog&utm_campaign=colectia-2017-bucatarii&utm_medium=link


Vence. Fronturi realizate din MDF vopsit de grosime 
22 mm. Mobilier disponibil în finisaj ocru antichizat. 
Structura este realizată din PAL melaminat de 18 mm. 
Blat melaminat termorezistent de grosime 40 mm. 

Giorgia 

Fronturi realizate din lemn masiv de anin de grosime 21,5 mm şi 
tăblie furniruită cu furnir de anin. Mobilier disponibil în finisaj nuc. 
Structura este realizată din PAL melaminat de 18 mm.  
Blat melaminat termorezistent de grosime 40 mm. 

Preţ Compoziţie Standard Lei 5.293
Preţul include doar mobilierul conform 
compoziţiei standard (dim. 245x60x207H cm)
Mobilier disponibil la comandă

Preţ Compoziţie Standard Lei 6.482
Preţul include doar mobilierul conform 
compoziţiei standard (dim. 245x60x216H cm)
Mobilier disponibil la comandă

Preţ Compoziţie Standard  
Lei 7.638
Preţul include doar mobilierul conform 
compoziţiei standard (dim. 245x60x211H cm)
Mobilier disponibil la comandă

Vence

Valerie

Valerie. Fronturi cu ramă din lemn masiv de stejar de 22 mm şi tăblie furniruită cu furnir de 
stejar. Finisaje disponibile: mov antichizat, ivoriu, negru antichizat şi stejar cognac antichizat. 
Structura este realizată din PAL melaminat de 18 mm. Blat melaminat termorezistent de 
grosime 40 mm. Modelul include glisiere, balamale şi sisteme de ridicare marca Blum.

Veselier

COMPOZIŢIA
STANDARD

Mobilier adaptabil  
oricărui spaţiu

Mobilier adaptabil  
oricărui spaţiu

Mobilier adaptabil  
oricărui spaţiu

Cumpără în 24 rate fără dobândă
Pentru achiziţii de mobilier pentru bucătărie de peste 5.000 lei,  
îţi plătim toate costurile cu banca.

Program derulat în parteneriat cu
www.mobexpert.ro/info/cumpara-in-rate

COMPOZIŢIA
STANDARD
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Bucătăria ta 
în 24 Rate 

fără dobândă 
în spate

Program derulat în parteneriat cu

Te-ai hotărât să-ţi mobilezi bucătăria dar nu ai  
toţi banii? Plăteşte în rate! 

Mobexpert a negociat cu Unicredit cele mai bune 
condiţii pentru tine şi-ţi vine în întâmpinare cu un 

excelent program de achiziţii în rate pentru mobilierul 
de bucătărie, însoţit de avantaje financiare.  

Pentru cumpărături ce depăşesc 5.000 de lei, plăteşti 
produsele în 24 rate lunare. Mobexpert acoperă  

toate costurile creditului. 

Recomandarea experţilor

Feronerii şi accesorii

Blaturi  
din quartz
Blatul din quartz este obţinut dintr-un 
amestec de 93% mineral natural de quartz 
şi 7% răşini şi pigmenţi naturali. Este foarte 
rezistent la şocuri, având rezistenţă dublă la 
impact faţă de granit. Din punct de vedere al 
durităţii, quartzul este depăşit doar de topaz, 
safir şi diamant. De aceea, nu trebuie să vă 
faceţi griji că blatul se va zgâria dacă tăiaţi 
direct pe el sau că vor apărea fisuri în timpul 
utilizării zilnice. 

De obicei, bucătăriile sunt utilizate intensiv şi trebuie să facă faţă activităţilor 
cotidiene. Prin cercetarea cerinţelor utilizatorilor timp de mai mulţi ani, Blum a 
dezvoltat o multitudine de idei despre modul în care o bucătărie modernă poate 
deveni mai practică.
Caracteristicile importante ale unei bucătării practice sunt: desfăşurarea optimă 
a activităţilor, utilizarea eficientă a spaţiului pentru depozitare şi un confort de 
mişcare ridicat. Cu ideile sale pentru bucătării practice, Blum îşi propune să aducă 
o funcţionare ireproşabilă, confort şi ergonomie mobilierului tău de bucătărie.
Uşile şi sertarele se deschid şi se închid frecvent pe durata de viaţă a mobilei. 
Unele chiar şi de 200.000 de ori. De aici rezultă unele cerinţe speciale pentru 
feroneria bucătăriei. Astfel, investiţia în calitate devine rentabilă. Orice bucătărie 
Mobexpert vei alege, poţi opta pentru feronerii şi accesorii Blum.

Feroneriile Blum sunt proiectate pentru o funcţionare optimă în 
viaţa de zi cu zi, reprezintă o tehnologie inovatoare şi conving prin 
calitatea înaltă a mişcării pe toată durata de viaţă a bucătăriei.

Accesoriile de bucătărie Blum îmbină designul elegant cu o funcţionalitate  
foarte bine gândită.
Mecanismul de ridicare cu un pachet de arcuri robuste este elementul cheie al 
acestei feronerii compacte. Astfel, acesta convinge prin stabilitate crescută şi 
durată de viaţă prelungită.

Suprafaţa unui blat de quartz este 
impermeabilă. Acesta este motivul pentru 
care se întreţine extrem de uşor şi nu se 
pătează. Fiind un material non-poros, 
quartzul are o rezistenţă ridicată la 
acţiunea acizilor din fructe şi la umezeală. 
Este foarte rezistent şi la temperaturile 
ridicate. Quartzul este şi un material 
antibacterian deoarece nu permite 
bacteriilor să pătrundă în suprafaţa sa. 
Unul dintre cele mai mari avantaje ale 
acestui tip de blat îl reprezintă varietatea 
mare de culori şi texturi în care este 
disponibil. Astfel aveţi posibilitatea să 
puneţi în practică propriile idei şi să 
obţineţi soluţii originale. Pot fi îndeplinite 
cu succes chiar şi solicitările celor mai 
exigenţi clienţi.
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www.mobexpert.ro

Mai sunt atât de multe de văzut
Descoperă întreaga ofertă online!  
Vei găsi mai multe stiluri, culori şi dimensiuni pe gustul tău.
Scaneazã acest QR cod cu smartphone-ul tău şi 
vei putea alege exact ce ţi se potriveşte.

Informaţiile din acest pliant sunt prezentate sub rezerva erorilor de redactare sau de tipar. 
Culorile prezentate pot fi alterate în urma procesului tipografic. Preţurile sunt exprimate în LEI şi conţin TVA.
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Băneasa
Zona Comercială Băneasa 
Şos. Bucureşti - Ploieşti 44 C 
Tel. 021 301 1850 
Luni-Sâmbătă 10.00 - 21.00 
Duminică 10.00 - 20.00

Militari
Lângă Complex Carrefour 
Autostrada Bucureşti - Piteşti 2 
Tel. 021 202 9600 
Luni-Sâmbătă 10.00 - 21.00 
Duminică 10.00 - 20.00

Suceava
Shopping City Suceava 
Calea Unirii 27 B 
Tel. 0230 552 211 
Luni-Sâmbătă 10.00 - 21.00 
Duminică 10.00 - 20.00

Iaşi
Era Shopping Park 
Şos. Păcurari 121 
Tel. 0232 252 225 
Luni-Sâmbătă 10.00 - 21.00 
Duminică 10.00 - 20.00

Pipera
Şos. Fabrica de Glucoză 21 
Tel. 021 242 1040 
Luni-Sâmbătă 10.00 - 20.00 
Duminică 10.00 - 18.00 

Braşov
Calea Bucureşti 105 A  
(intrarea în Braşov) 
Tel. 0268 308 600 
Luni-Sâmbătă 10.00 - 20.00 
Duminică 10.00 - 18.00

Piteşti
Complex Jupiter,  
Comuna Bradu 
Tel. 0248 541 082 
Luni-Sâmbătă 9.00 - 21.00 
Duminică 9.00 - 20.00

Constanţa
Str. Plantelor 32  
Tel. 0241 626 166 
Luni-Vineri 09.00 - 19.00 
Sâmbătă 10.00 - 18.00

Pantelimon
Lângă Complex Cora 
Şos. Vergului 18 
Tel. 021 209 2900 
Luni-Sâmbătă 10.00 - 20.30 
Duminică 10.00 - 18.00

Sibiu
Shopping City Sibiu
Şos. Sibiului 5
Tel. 0269 249 081 
Luni-Sâmbătă 10.00 - 21.00 
Duminică 10.00 - 20.00

Oradea
Era Shopping Park 
Calea Aradului 62 
Tel. 0372 302 976 
Luni-Sâmbătă 10.00-21.00 
Duminică  10.00-20.00

Timişoara
B-dul Liviu Rebreanu 152-154  
Tel. 0256 294 498 
Luni-Vineri 09.00 - 19.00 
Sâmbătă 09.00 - 19.00

Cluj
Str. Aurel Vlaicu 1  
Tel. 0264 447 980 
Luni-Vineri 10.00 - 19.00 
Sâmbătă 10.00 - 14.00

Dover
Fronturi cu ramă din lemn masiv de frasin de 22 mm şi tăblie furniruită cu 
furnir de frasin. Finisaje disponibile: alb, ivoriu, fag, grej, verde şi albastru. 
Structura este realizată din PAL melaminat de grosime 18 mm.  
Blat melaminat termorezistent de grosime 40 mm. 

Preţ Compoziţie Standard 
Lei 7.666
Preţul include doar mobilierul conform 
compoziţiei standard (dim. 245x60x219H cm)
Mobilier disponibil la comandă

Tablă pentru scris

Finisaj verde Finisaj grej Finisaj ivoriu

Finisaj alb

Valabil până la 31 decembrie 2017

Galaţi Str. Ştefan cel Mare 2, tel. 0374 200 224
Bistriţa Str. Libertăţii 41-43, tel. 0263 214 625  
Dej Str. Piaţa 16 Februarie 3, tel. 0264 215 116  
Râmnicu Vâlcea Bd. Calea lui Traian 295, tel. 0250 735 856   
Craiova Str. Mihai Viteazul 4, tel. 0251 562 738   
Târgu Jiu Calea Bucureşti 9, tel. 0253 214 443   
Târgu Mureş Str. Gheorghe Doja 242, tel. 0265 252 584   
Alba Iulia Bd. Încoronării 7, tel. 0258 810 272   
Piatra Neamţ Bd. Traian, Bl. S1, parter, tel. 0233 220 497

Mobilier adaptabil  
oricărui spaţiu

COMPOZIŢIA
STANDARD

https://www.mobexpert.ro/mobilier/bucatarie-33013?utm_source=catalog&utm_campaign=colectia-2017-bucatarii&utm_medium=link
https://maps.google.com/?cid=8368404928346652873
https://maps.google.com/?cid=17367685220166153570
https://www.google.com/maps/place/Mobexpert/@47.664328,26.266753,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x41bbfc22c61007a7
https://maps.google.com/?cid=9246383980614257999
https://www.google.com/maps?cid=9127756331875892440
https://www.mobexpert.ro/
https://www.google.com/maps?cid=7526231639857785594
https://maps.google.com/?cid=4913730378722553340
https://maps.google.com/?cid=18219079982761489380
https://maps.google.com/?cid=10498346803230537295
https://maps.google.com/?cid=7293073568626952955
https://maps.google.com/?cid=4616682893264219134
https://maps.google.com/?cid=5536235052409010740
https://www.google.com/maps?cid=4264949817816392355
https://www.instagram.com/mobexpertromania/
https://www.youtube.com/channel/UCnIj6hEIwLO3x1aQ9YZwH3g
https://plus.google.com/+mobexpert
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