Meble dostępne
w systemach ratalnych:

do 20 rat
RRSO wynosi

0%

oferta ważna do 30 czerwca 2018

Głubczyce, ul. Niepodległości 13 (w podwórzu, obok sklepu My Center)
tel. 665 209 816, 723 474 494, czynne: 9.30 – 17.00, w soboty 9.00 – 13.00

KUCHNIE NA WYMIAR

pomiar

projekt

dowóz

GRATIS:

WIOSENNA PROMOCJA - 2018

1099 zł

łóżko z materacem DL-4 z materacem (bez szafek nocnych)
na sprężynach typu bonel, na stelażu z listw giętych,
wymiary 212 x 206 x 101, pow. spania 160 x 200

Sypialnia DOME 499 zł

komoda DX-4

szer. 130, wys. 105, głęb. 42

szafa DO8-15

z lustrem, z przesuwnym frontem
dł. 150, wys. 216, głęb. 58

szafa DO5-24

z lustrem, z przesuwnym frontem
dł. 240, wys. 216, głęb. 58

947 zł
1299 zł

1999 zł

narożnik LINK

2799 zł

narożnik NEST III

2599 zł

kuchnia MDF LEGNO

na automacie do rozkładania, na sprężynach falistych
rozmiar: 250 x 85 x 181, pow. spania 206 x 137

kuchnia składanka

długość 280 (meble zmontowane)
różne kolory frontów i korpusów

Opole

ha a
la
ob pow
Os a Li
ej
Al

Wrocławska

[

1799 zł

1799 zł

na automacie do rozkładania, na sprężynach falistych
rozmiar: 200 x 95, pow. spania 200 x 150

na sprężynach falistych, wysokoelastyczna pianka,
pojemnik na pościel, plecy obite tkaniną
rozmiar: 240 x 186, pow. spania 200 x 140

na automacie do rozkładania, na sprężynach falistych
rozmiar: 250 x 85 x 181, pow. spania 206 x 137

długość 280 (meble zmontowane)
różne kolory frontów i korpusów
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999 zł

narożnik BARON

sofa SARA II

dowóz
gratis
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48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 13
(w podwórzu, obok sklepu My Center)
tel. +48 665 209 816, +48 723 474 494
zapraszamy: 9.30–17.00
w soboty: 9.00–13.00
www.meble-maxima.pl
www.facebook.com/meblemaxima
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Racibor

RRSO wynosi

0%

oferta ważna do 30 czerwca 2018

dowóz
gratis!

otwarte: 9.30–17.00
w soboty 9.00–13.00

1159 zł

sofa JAZZ

1249 zł

sofa VECTOR

1299 zł

Sofa Ania

1449 zł

sofa CYRYL z 2 pufami, na bonelu
wymiary 250 x 95 x 90
pow. spania 198 x 145

1499 zł

sofa ŁEZKA

1999 zł

na automacie do rozkładania
wymiary 300 x 190, pow. spania 260 x 145

na automacie do rozkładania, na bonelu
wymiary 200 x 90, pow. spania 200 x 145

na automacie do rozkładania, na bonelu,
wymiary 198 x 95 x 90, pow. spania 198 x 145

na automacie do rozkładania, na bonelu
wymiary 230 x 90, pow. spania 198 x 145

na automacie do rozkładania
wymiary 1980 x 890 x 870, pow. spania 1980 x 1420

narożnik Bali

799 zł
Na sprężynie
falistej i piance
wysokoelastycznej
(HR)

fotel „Uszak”

wymiary 82 x 103 x 96
siedzisko 50 x 55, różne kolory

1199 zł

1999 zł

komplet stołowy KRZYŚ
stół + 6 krzeseł

wymiary stołu 150 x 80 + 40 wkładka

komplet ZYTA 3 + 1 + 1, na bonelu
różne materiały, wymiary wersalki 220 x 95
pow. spania 194 x 125; wymiary fotela 80 x 90

1899 zł

Sofa NESS

wymiary 231 x 95 x 89
spanie 200 x 145

899 zł
Fotel NESS

wymiary 102 x 89 x 91

929 zł

szafa ALMA I z lustrem, z przesuwnym frontem

969 zł

szafa BOSS 3

długość 180, wysokość 200, głębokość 61
drzwi przesuwne, kolor: dąb sonoma

długość 255, wysokość 198, głębokość 54,5
korpus: dąb sonoma, fronty: dąb sonoma/dąb czekoladowy

949 zł

meblościanka MADAGASKAR II

długość 280, wysokość 192,5, głębokość 53
korpus: dąb sonoma, fronty: dąb sonoma/grafit

1499 zł

system MILANO – zestaw podstawowy
długość 300, wysokość 198, głębokość 65
kolor: san remo ciemne – biały połysk

999 zł

1599 zł
499 zł

629 zł

meblościanka PASSIONATA

długość 300, wysokość 198, głębokość 65
kolor: san remo ciemne – biały połysk

system KENZO – szafa KN7, komoda KN3, szafka RTV KN1
meble BLANCO

1

1
2

599 zł

3
4

2

5

witryna 202 x 55 x 42
witryna niska

140 x 92 x 42
komoda 138 x 96 x 42

szafka RTV

165 x 55 x 42
ława 114 x 67 x 55

4

479 zł
5
3

659 zł

499 zł

349 zł

10%
rabatu
na cały
asortyment

259 zł
garderoba ROY

dł. 102, wys. 195,5, gł. 36
czarny / rijeka ciemna

