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T’ofereix la màxima comoditat!
Vine a escollir les opcions més còmodes amb 
preus irresistibles i dissenys molt actuals. renova’t

MOD. EUROPA
Sofà amb chaise longue.
Sistema relax. Amb dos motors.
Pots triar teixit. 

des de1.252€sofàs
producte
nacional reno

va’t

MOD. ASIA
Sofà amb chaise longue.
Sistema relax. Amb un motor.
Pots triar teixit. 

des de 960€
 

MOD. OCEANIA
Sofà amb chaise longue. 
Respatller reclinable. 
Seients extraïbles, dos pufs 
al braç i amb bagul de gran 
capacitat.
 

des de799€

més a la nostra web:  
www.mueblesabitare.com
 

vine a la nostra botiga i 
estrena el teu nou sofà

EMPORTA-T’HO i PAGA en 
12 MESOS sense interessos*

i no comencis a pagar 
�ns al març del 2016

relax
varietat

comoditat

transport i muntatge gratuït
Máxima cura en la manipulació dels mobles

Triar be el matalàs garanteix 
més comoditat, major descans, 
millor salut.
Com a especialistes en descans t’ajudarem a 
escollir quin es el millor matalàs i somier per a tu. 

confort
des-
cans

exclusiu

MOD.  SONPURA
Matalàs de motlles 
ensacades i visco.
Mides: 90x190 cm

205€

MOD. CANAPÉ 
Canapé de tapa rígida, 
amb calaix arran de terra. 
Interior de gran capacitat.

Acabats: 
Blanc
Mides:  
90x190 cm 219€
Acabats: 
Blanc, wengué, 
cirerer o roure
Mides:  
135x190 cm 249€
Acabats: 
Blanc, wengué, 
cirerer o roure
Mides:  
150x190 cm 271€

producte
nacional

MOD. E-COTTON
Matalàs de motlles ensacades 
i materials naturals.
Mides:  
150x190 cm 

475€

Sistema relax
Motor elèctric

producte
nacional

Pots triar teixit 
espais

únics

MOD. PACK ARTICULAT
Pack articulat 5 plans 
d'articulació amb matalàs visco.
Mides:  
90x190 cm      

440€

*Import mínim 150 euros. Exemple de financiació per 600 euros en 
12 mesos. Comisió de formalizació 2% (12 euros) a pagar en la primera 
mensualitat. Mensualitat 50 euros. Import total degut 612 euros. TIN 0% 
TAE 2.57%. Interessos subvencionats per Catalunya Mobiliari. Finança-
ments al desembre de 2015 primera mensualitat al març de 2016. 
Oferta subjecta a la prèvia autorització del Banc Cetelem S. A. després 
de l'estudi de la documentació aportada i signatura del contracte.
Data de validesa de l'oferta fins al 7 de gener de 2016.
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servei · assesorament · financiació 
experiència · garantia · satisfacció

emporta-t’ho i gaudeix
d’aquest preu!

novetats

mésde30botigues
Banyoles | Sant Feliu de Guíxols | Alcoletge | Tàrrega | Manresa | Martorell | Mataró 
Igualada | Sabadell | Badalona - Santa Coloma de Gramanet | Sant Feliu de Llo-
bregat Lliçà de Vall | Vilafranca del Penedès | Barcelona | Vilanova i la Geltrú | Sant 
Boi de Llobregat | Castelldefels | Cambrils | Tarragona-La Granja | La Senia

_deixa’t seduir per les transparències

auxi-
liars

MOD. TETRIS
Capçal tapissat en 
ecopell blanca per 
a llit de 150 cm.

109€*
MOD. TINTIN
Quadre original TINTIN.
Diferents models.
Mides: 80x40 cm

18€*

MOD. SILUETES
CABINA TELEPHONE
Silueta original de la mítica 
cabina anglesa per decorar. 
Mides: 60x120 cm

119€*
MOD. PALET HOME 
AMB TROMPETA
Palet decorat amb imatge 
a escollir o personalitzat amb 
una imatge que portis a la botiga.
Mides: des de 50x40 cm.

des de 49€*

MOD. CHANTAL
Butaca amb reposabraços 
tapissada en tela amb 
potes de fusta.

112€*

MOD. ERIN
Taula blanca amb potes de faig.
Mides: 140x90 cm

172€*

fixa’t

*EMPORTA-T’HO  i GAUDEIX
DE AQUESTS PREUS !
_TRANSPORT I MUNTATGE NO INCLOSOS

MOD. FRED
Taula de centre rectangular 
fabricada en vidre.
Mides: 110X60X44 cm

127€*

MOD. DUKE
Consola de vidre.
Mides: 91x31x76 cm

145€*

producte
nacional

MOD. NELA
Taula auxiliar fabricada 
en vidre i amb rodes.
Mides: 45x45x60 cm

28€*

reno
va’t

mira!
producte
nacional

MOD. SABATER
VESPA i BLANC
Sabater ideal 
per a diferents espais 
de casa teva.
Acabats amb foto.

Vespa  89€*

Blanc  71€*

MOD. CALIFORNIA
Taula elevable peu hidràulic 
amb vidre serigra�at segons 
foto i potes blanques amb rodes.
Mides: 120x70 cm 

148€*

MOD. NICK
Col·lecció de tres taules 
niu de vidres auxiliars.
Mides: 42x42x42 cm

127€*

_dormitoris _auxiliars menjadors

men-
jadors

MOD. BETSY 
Cadira tapissada en tela 
amb potes de fusta.

76€*

MOD. DAINA
Cadira PVC amb seient 
tapissat i potes de fusta.

65€*

_auxiliars

MOD.ELIANA
Cadira tapissada en tela 
i potes cromades. 
Disponible en color GRIS.

69€*

MOD. AUSTRALIA
Taula de centre amb potes de faig 
massises, sobre decorat.
Mides: 110x55x37cm

69€*

Disponible en color blanc.

53€*

_noves tendències

MOD. AFRICA
Butaca polipell en tres colors.
Blanc, xocolata i negre.

154€*

MOD. PUF BICI
Puf-contenidor plegable.
Mides: 38X38X38 cm

24€*

MOD. MIRALL-JOIER RECTANGULAR i 
MOD. MIRALL-JOIER PAPALLONA OVALAT
El mirall joier és la solució més original per tenir 
tots els teus accessoris ordenats. 
Només en un cop d'ull ho tindràs tot controlat.
RECTANGULAR:  PAPALLONA OVALAT:
Blanc i nogal.  Blanc, plata, or, nogal, cirerer 
Mides: 163x42x37cm Mides: 153x52x44cm

179€*  197€*

Bagul a peu de llit 
Mod. Tetris.

156€*
MOD. AMERICA
Sofà amb chaise longue. 

395€*

_Enregistra’t i pots guanyar 
1 creuer per a 2 persones!
www.mueblesabitare.com 

_Enregistra’t i pots guanyar 
1 creuer per a 2 persones!
www.mueblesabitare.com 

uncreuer
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uncreuer
participa i

pots guanyar

MOD. BRITISH
Cadira elevable amb seient 
tapissat i potes amb rodes
aptes per parquet.

49€*

Catalunya Mobiliari
 Els de casa, els de sempre

www.catalunyamobiliari.com


