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EN 1729-1

FORMA 
ERGONOMICĂ

A SPĂTARULUI ȘI
A ȘEZUTULUI 

CONTRIBUIE LA 
DEZVOLTAREA 

CORECTĂ
A COPILULUI.

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Mobilier
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 d
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m

n

Formă ergonomică a 
șezutului și spătarului

margini perfect 
rotinjite 

Stivuibile

Puteți alege din 6 culori

Scaun din lemn FAG
- înălțimea șezutului 26 cm
Scaunul este fabricat din lemn 
masiv de fag.

MH1026C   225 lei
MH1026M  225 lei
MH1026Z   225 lei
MH1026L   225 lei
MH1026N   225 lei
MH1026O   225 lei

Scaun din lemn FAG
- înălțimea șezutului 31 cm
Scaunul este fabricat din lemn 
masiv de fag.

MH1030C  230 lei
MH1030M  230 lei
MH1030Z   230 lei
MH1030L   230 lei
MH1030N   230 lei
MH1030O   230 lei

Scaun din lemn FAG
- înălțimea șezutului 35 cm
Scaunul este fabricat din lemn 
masiv de fag.

MH1034C  270 lei
MH1034M  270 lei
MH1034Z   270 lei
MH1034L   270 lei
MH1034N   270 lei
MH1034O   270 lei

roșu albastru verde galben natural portocaliu

Scaune din lemn - Fag
Structura scaunelor este fabricată din lemn masiv. 

Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj durabil de calitate. 
Forma ergonomică contribuie la dezvoltarea sănătoasă a copilului în 

timpul șederii. Avantajul standard al scaunelor din lemn este faptul că se 
pot stivui, ceea ce permite o depozitare ușoară.

 Mai multe informații găsiți pe site.

protecție
împotriva
zgărierii
podelei

Scaun din lemn FAG
- înălțimea șezutului 38 cm
Scaunul este fabricat din lemn 
masiv de fag.

MH1038C  275 lei
MH1038M  275 lei
MH1038Z   275 lei
MH1038L   275 lei
MH1038N  275 lei
MH1038O   275 lei

Vopsit cu lac 
special 

= vopseaua nu 
se decojește și 
în același timp 

se păstrează 
modelul 

natural al 
lemnului

Dimensiuni 0 1 2 3 4 5 6 7

Înălțimea copilului (cm) 80-95 93 -116 108-121 119-142 133-159 146-176,5 159-188 174- 207

Înălțimea șezutului  
scaunului (cm) 21 26 31 35 38 43 46 51

Înălțimea blaturilor 
meselor (cm) 40 46 53 59 64 71 76 82

Înălțimile șezuturilor scaunelor și înălțimile blaturilor meselor după norme EN 1729-1

Toleranță + / - 1 cm

Conform cu 
standardul 
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EN 1729-1

FORMA 
ERGONOMICĂ

A SPĂTARULUI ȘI
A ȘEZUTULUI 

CONTRIBUIE LA 
DEZVOLTAREA 

CORECTĂ
A COPILULUI.
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Scaune de lemn Extra FAG
Structura scaunelor este fabricată din lemn masiv.  

Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj durabil de calitate.
Forma ergonomică contribuie la dezvoltarea sănătoasă a

 copilului în timpul șederii.
Mai multe informații găsiți pe site. margini perfect 

rotinjite 

Puteți alege din 6 culori

roșu albastru verde galben natural portocaliu

protecție
împotriva
zgărierii
podelei

Vopsit cu lac 
special 

= vopseaua nu 
se decojește și 
în același timp 

se păstrează 
modelul 

natural al 
lemnului

Scaun din lemn Extra
- înălțimea șezutului 26 cm
MH1126C 250 lei
MH1126M 250 lei
MH1126Z 250 lei
MH1126L 250 lei
MH1126N 250 lei
MH1126O 250 lei

Scaun din lemn Extra
- înălțimea șezutului 35 cm
MH1134C 280 lei
MH1134M 280 lei
MH1134Z 280 lei
MH1134L 280 lei
MH1134N 280 lei
MH1134O 280 lei

Scaun din lemn Extra
- înălțimea șezutului 38 cm
MH1138C 300 lei
MH1138M 300 lei
MH1138Z 300 lei
MH1138L 300 lei
MH1138N 300 lei
MH1138O 300 lei

Scaun din lemn Extra
- înălțimea șezutului 31 cm
MH1130C 260 lei
MH1130M 260 lei
MH1130Z 260 lei
MH1130L 260 lei
MH1130N 260 lei
MH1130O 260 lei

Aceste scaune 
au în partea 
inferioară o 
consolidare 

suplimentară

Conform cu 
standardul 
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EN 1729-1

FORMA 
ERGONOMICĂ

A SPĂTARULUI ȘI
A ȘEZUTULUI 

CONTRIBUIE LA 
DEZVOLTAREA 

CORECTĂ
A COPILULUI.

FORMA 
ERGONOMICĂ

A SPĂTARULUI ȘI
A ȘEZUTULUI 

CONTRIBUIE LA 
DEZVOLTAREA 

CORECTĂ
A COPILULUI.

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Mobilier
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n

Diversele combinații de colori 
ale scaunelor și meselor vor 
înfrumuseța orice grădiniță

STIVUIBILE

Scaun din lemn - Arțar
Structura scaunelor este fabricată din lemn masiv vopsit cu lac 

special în nuanța arțar deschis. 
Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj durabil de calitate. 

Forma ergonomică contribuie la dezvoltarea sănătoasă a copilului în 
timpul șederii. Avantajul standard ale scaunelor din lemn este 
faptul că se pot stivui, ceea ce permite o depozitare ușoară.

 Mai multe informații găsiți pe site.

Scaun din lemn Arțar
- înălțimea șezutului 26 cm
MH1221/C   245 lei
MH1221/M   245 lei
MH1221/Z    245 lei
MH1221/L   245 lei
MH1221/N   245 lei
MH1221/O   245 lei

Scaun din lemn Arțar
- înălțimea șezutului 31 cm
MH1222/C   250 lei
MH1222/M   250 lei
MH1222/Z    250 lei
MH1222/L   250 lei
MH1222/N   250 lei
MH1222/O   250 lei

Scaun din lemn Arțar
- înălțimea șezutului 35 cm
MH1223/C   260 lei
MH1223/M   260 lei
MH1223/Z    260 lei
MH1223/L   260 lei
MH1223/N   260 lei
MH1223/O   260 lei

Scaun din lemn Arțar
- înălțimea șezutului 38 cm
MH1224/C   285 lei
MH1224/M   285 lei
MH1224/Z    285 lei
MH1224/L   285 lei
MH1224/N   285 lei
MH1224/O   285 lei

Puteți alege din 6 culori

portocaliuroșu albastru verde galben natural

Conform cu 
standardul

margini perfect 
rotinjite 

protecție
împotriva
zgărierii
podelei

Vopsit cu lac 
special 

= vopseaua nu 
se decojește și 
în același timp 

se păstrează 
modelul 

natural al 
lemnului
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MH4522 290 lei 
Scăunel creșă cu mânere
Structura cu mănere este fabricată din lemn masiv de fag. Șezutul și 
spătarul sunt fabricate din placaj durabil iar forma ergonomică contribu-
ie la dezvoltarea sănătoasă a copilului în 
timpul șederii. Picioarele sunt prevăzute cu protecție împotriva zgârierii 
podelei. Dimensiunile și designul acestui scaun a fost concepute pen-
tru copiii micuți din creșe și primii ani de grădiniță.
Dimensiuni: 31 x 27,5 x 45 cm (L x A x Î).
Înălțimea șezutului: 22 cm.

EN 1729-1

Conform cu 
standardul

2 înălțimi șezut
19 cm și 22 cm

MH28725 285 lei 
Măsuța - Scăunel
Scaunul multifuncțional care se poate 
folosi în același timp ca o măsuță 
practică. Fabricat din lemn masiv de 
fag (structură masivă + șezut și spătar 
din placaj). 2 înălțimi ale scaunului: 19 
sau 22 cm. Înălțimea măsuței: 35 cm.
Dimensiuni: 39,5 x 33,5 x 36 cm
(Î x L x A).

Scăunel cu 
înălțimea 
șezutului 19 cm

Scăunel cu 
înălțimea 
șezutului 22 cm

Ajunge 
doar să-l 

întoarceți

Măsuță

Scăunel pentru cei mai mici Scăunel Multifuncțional

SCAUNE CU STRUCTURĂ METALICĂ
Rezistente și durabile, fabricate din placaj din fag de calitate și structură de metal. Scaunele se 
pot stivui, astfel se poate economisii spațiul de depozitare. Picioarele scaunului sunt prevăzute 

cu dopuri de cauciuc care împiedică alunecarea scaunului pe podea.

PUTEȚI ALEGE DIN 4 CULORI

roșu albastru verde galben

Scaun cu structură metalică 1
- înălțimea șezutului 26 cm
NV07008   80 lei
NV07009   80 lei
NV07010    80 lei
NV07011  80 lei

Scaun cu structură metalică 2
- înălțimea șezutului 31 cm
NV07013   90 lei
NV07014   90 lei
NV07015    90 lei
NV07016  90 lei

Scaun cu structură metalică 3
- înălțimea șezutului 35 cm
NV07018   104 lei
NV07019   104 lei
NV07020    104 lei
NV07021  104 lei

PICIOARELE SCAUNULUI 
SUNT PREVĂZUTE CU 

DOPURI CARE ÎMPIEDICĂ 
ALUNECAREA 

SCAUNULUI PE PODEA

RESPECTĂ 
NORMA
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Perne nu doar pentru șezut
Aceste perne stimulează nu doar postura corectă în 
timpul șederii, dar sunt și un accesoriu ideal pentru 

exercițiile fizice.

GM9900 35,5 lei
Pompă cu ac  
Furtunașul gonflabil include și acul pentru 
umflarea  obiectelor cu gaură de diametru 
foarte mic.
Lungime: 20,5 cm. 

GM9943 8,5 lei
Ac pentru umflat  
Servește la umflarea diverselor 
obiecte cu o gaură de diametru 
foarte mic. Lungime: 5 cm.

GM9904 35,5 lei
Pompă de aer 
Pompă pentru umflarea ușoară a 
mingilor de exerciții sau a altor 
obiecte cu supapă.  

GM8912 115 lei
Pernă gonflabilă, pentru copii 
Perna oferă suport pentru șederea pe 
scaun și stimulează postura corectă iar  
proeminențele masează mușchii.
Dimensiuni: 26 x 26 x 7 cm. 

Pernă pentru scaun 1
Este potrivită pentru Scaunele din lemn cu 
înălțimea șezutului 26 și 31 cm din oferta 
noastră. Grosimea pernei: 2,5 cm. 
Dimensiuni: 28 x 28 cm.

EDF200281 - albastru închis 35 lei
EDF200282 - roșu 35 lei
EDF200283 - verde  35 lei
EDF200284 - galben 35 lei
EDF200285 - portocaliu 35 lei

Pernă pentru scaun 2
Este potrivită pentru Scaunele din lemn cu 
înălțimea șezutului 35 cm din oferta noastră. 
Grosimea pernei: 2,5 cm. 
Dimensiuni: 32 x 32 cm.

EDF203201 - albastru închis 37 lei
EDF203202 - roșu 37 lei
EDF203203 - verde 37 lei
EDF203204 - galben 37 lei
EDF203205 - portocaliu 37 lei

Pernă pentru scaun 3
Este potrivită pentru Scaunele din lemn cu 
înălțimea șezutului 38 cm din oferta noastră. 
Grosimea pernei: 2,5 cm. 
Dimensiuni: 34 x 34 cm.

EDF200341 - albastru închis 39 lei
EDF200342 - roșu 39 lei
EDF200343 - verde 39 lei
EDF200344 - galben 39 lei
EDF200345 - portocaliu 39 lei

3 Mărimi

5 CuloriPerne pentru scaune
Pernele sunt realizate dintr-o spumă durabilă și 

sunt acoperite cu material de înaltă calitate (velură).
Se fixează pe scaune cu ajutorul șireturilor.

Prindere 
cu șireturi
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Cu NOMILAND
ieșiți pe plus!
La comenzi de mobilier în 

valoare de peste 5000 lei 
beneficiați de transport 

GRATUIT!

L A  N O I  AV E Ț I

TRANSPORT

GRATUIT
Mai multe info la pag. 959

Clubul NomilandClubul Nomiland
Fiecare grădiniță sau școală, devine membru deja după prima comandă!

RĂSPLĂTIM
C L I E N Ț I I  F I D E L I

Membrii Clubului
NOMILAND primesc gratuit 

diverse articole pe tot 
parcursul anului.

La fiecare achiziție de produse din 
catalogul nostru, veți primi pentru  
10 Lei cu TVA facturați - 1 punct în 
contul dvs. din Clubul NOMIland.

C O N V E R T I Ț I  P U N C T E L E  A D U N AT E

1.
în produse

din catalogul
nostruputeți alege

din peste 
9000 de  produse

Mai multe info la pag. 4 - 7Toate informațiile legate de Clubul NOMILAND sunt afișate pe site-ul nostru www.nomiland.ro

2.
în produse 

electronice și 
accesorii

cu punctele adunate vă puteți 
face un cadou sub formă de 
electronice de calitate 
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Picioare cu pini - Metalice

set 4 buc.

YC2402C

YC2402M

YC2402Z

YC2402ZL

265 lei

Picioarele cu pini - Metalice 
Facilitează reglarea pe înălțime a mesei de la 

40 - 60 cm (a câte 2,5 cm). 
Picioarele se mai pot regla pe înâlțime, în cazul 

podelei strâmbe de până la 2 cm, cu ajutorul piuliței de 
la bază. Diametrul piciorului: 5 cm.

Picioarele se pot regla în înălțime, în cazul 
podelei strâmbe, de până la 3 cm.

Fabricat din metal de înaltă calitate, care va 
asigura stabilitatea și durabilitarea.

Diametrul piciorului: 7 cm

Picioare cu filet - Metalice (set 4 buc.)

45 cm 52 cm 56 cm
Reglarea înălțimii 

mesei: 
45 - 48 cm

Reglarea înălțimii 
mesei: 

52 - 55 cm

Reglarea înălțimii 
mesei: 

56 - 59 cm

YC SH45 R YC SH52 R YC SH56 R

YC SH45 B YC SH52 B YC SH56 B

YC SH45 G YC SH52 G YC SH56 G

YC SH45 Y YC SH52 Y YC SH56 Y

165 lei 165 lei 165 lei

MESE CU PICIOARE REGLABILE
Blaturile meselor sunt fabricate din PAL melaminat cu grosimea de 25 mm.

La alegere sunt 3 forme: pătrat, dreptunghi și cerc și 4 variante de culori: arțar, fag, alb și gri.
De asemenea puteți alegere din 2 tipuri de picioare din metal: - A) fixe cu filet - se pot regla cu până la 3 cm în caz de pardoseală neuniformă;        

- B) cu pini, reglabile în înalțime - oferă posibilitatea reglării înălțimii mesei între 40 - 60 cm.
Blaturile meselor și picioarele meselor se comandă separat, ceea ce oferă posibilitatea de alegere a culorii și formei.

Blaturile meselor se pot comanda doar împreună cu picioarele pentru mese din oferta noastră.
Picioarele pentru mese se pot comanda doar împreună cu blaturile din oferta noastră.

Blat masă ARȚAR - pătrat
Culoarea canturilor ABS conform ofertei.
Dimensiuni: 60x60cm.

KZ49601 - galben 175 lei
KZ49602 - roșu 175 lei
KZ49603 - albastru 175 lei
KZ49604 - verde 175 lei

Blat masă ARȚAR - dreptunghi
Culoarea canturilor ABS conform ofertei. 
Dimensiuni: 115 x 60 cm.

KZ49151 - galben 260 lei
KZ49152 - roșu 260 lei
KZ49153 - albastru 260 lei
KZ49154 - verde 260 lei

Preț cu picioare fixe: 340 lei
Preț cu picioarele reglabile în înălțime: 440 lei

Preț cu picioare fixe: 340 lei
Preț cu picioarele reglabile în înălțime: 440 lei

Preț cu picioare fixe: 425 lei
Preț cu picioarele reglabile în înălțime: 525 lei

Preț cu picioare fixe: 425 lei
Preț cu picioarele reglabile în înălțime: 525 lei

Blat masă ARȚAR - cerc
Culorile canturilor ABS conform ofertei.
Dimensiuni: 85 cm.

KZ49851 - galben 285 lei
KZ49852 - roșu 285 lei
KZ49853 - albastru 285 lei
KZ49854 - verde 285 lei

Preț cu picioare fixe: 450 lei
Preț cu picioarele reglabile în înălțime: 550 lei

Preț cu picioare fixe: 450 lei
Preț cu picioarele reglabile în înălțime: 550 lei

Blat masă FAG - pătrat
Culoarea canturilor ABS conform ofertei
Dimensiuni: 60x 60 cm.

KZ51601 - galben 175 lei
KZ51602 - roșu 175 lei
KZ51603 - albastru 175 lei
KZ51604 - verde 175 lei

Blat masă FAG - dreptunghi
Culoarea canturilor ABS conform ofertei.
Dimensiuni: 115 x 60 cm.

KZ51151 - galben 260 lei
KZ51152 - roșu 260 lei
KZ51153 - albastru 260 lei
KZ51154 - verde 260 lei

Blat masă FAG - cerc
Culoarea canturilor ABS conform ofertei.
Dimensiuni: 85 cm.

KZ51851 - galben 285 lei
KZ51852 - roșu 285 lei
KZ51853 - albastru 285 lei
KZ51854 - verde 285 lei

Fiecare picior se montează pe blatul mesei cu 
ajutorul a 5 șuruburi, care sunt incluse în pachet.
Blatul mesei are grosimea de 25 mm, care asi-
gură o prindere fermă și durabilă a picioarelor.

1 blat masă + 4 picioare + 20 șuruburi
          = rezistență și durabilitate
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Preț cu picioare fixe: 340 lei
Preț cu picioarele reglabile în înălțime: 440 lei

Preț cu picioare fixe: 435 lei
Preț cu picioarele reglabile în înălțime: 535 lei

Preț cu picioare fixe: 425 lei
Preț cu picioarele reglabile în înălțime: 525 lei

Preț cu picioare fixe: 635 lei
Preț cu picioarele reglabile în înălțime: 735 lei

Preț cu picioare fixe: 450 lei
Preț cu picioarele reglabile în înălțime: 550 lei

Preț cu picioare fixe: 620 lei
Preț cu picioarele reglabile în înălțime: 720 lei

Blat masă ALB - pătrat
Culoarea canturilor ABS conform ofertei.
Dimensiuni: 60 x 60 cm.

KZ50601 - galben 175 lei
KZ50602 - roșu 175 lei
KZ50603 - albastru 175 lei
KZ50604 - verde 175 lei

Blat masă ALB - dreptunghi
Culoarea canturilor ABS conform ofertei.
Dimensiuni: 115 x 60 cm.

KZ50151 - galben 260 lei
KZ50152 - roșu 260 lei
KZ50153 - albastru 260 lei
KZ50154 - verde 260 lei

Blat masă ALB - cerc
Culoarea canturilor ABS conform ofertei.
Dimensiuni: 85 cm.

KZ50851 - galben 285 lei
KZ50852 - roșu 285 lei
KZ50853 - albastru 285 lei
KZ50854 - verde 285 lei

KZ52605 270 lei
Blat masă GRI - pătrat 
Culoarea canturilor ABS: gri
Dimensiuni: 60 x 60 cm.

KZ52855 455 lei
Blat masă GRI - cerc 
Culoarea canturilor ABS: gri
Dimensiuni: 85 cm.

KZ52155 470 lei
Blat masă GRI - dreptunghi 
Culoarea canturilor ABS: gri
Dimensiuni: 115 x 60 cm.
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MESE DIN LEMN ÎN NUANȚA ALB

O gamă largă de mese de diferite forme, pe care le puteți combina după propriile nevoi.
Blaturile sunt realizate din plăci PAL de calitate, cu suprafață melaminată, care este la fel de durabil precum parchetul laminat, 

prezentând o rezistență ridicată la zgârieturi. Sunt finisate cu canturi ABS, cu posibilitate de alegere din 6 culori diferite.
Blaturile pot fi comandate doar împreună cu picioarele din oferta noastră.

pătrat dreptunghi

cerc 90 cerc 125

semicerc

2 tipuri de picioare:
- Picioare pătrate
- Picioare rotunde

Înălțimea mesei după 
montarea picioarelor:

- cu atașament suplimentar

2. Alege tipul și lungimea picioarelor

Picioare pătrate ALBE
- 4 buc
Set de picioare pentru toate blaturile.
Fabricate din lemn masiv, vopsit în alb.
Preț pentru 4 buc.

KL43440 - 40 cm 139 lei
KL43446 - 46 cm 145 lei
KL43452 - 52 cm 155 lei
KL43458 - 58 cm 160 lei
KL43464 - 64 cm 190 lei

KL2224 199 lei
Picioare rotunde ALBE
- 4 buc 
Set de picioare pentru toate blaturile. 
Parte a fiecărui picior sunt și 3 
atașamente care permit reglarea 
înălțimii mesei în funcție de înălțimea 
copiilor (de la 40 la 58 cm)
Fabricate din lemn masiv, vopsit în alb.
Preț pentru 4 buc.

KL44754W 255 lei
Picioare rotunde
- cu atașamente pentru adulți 
ALBE - Set 4 buc. 
Parte a fiecărui picior sunt 3 atașamente, 
care permit reglarea înălțimii mesei de la 
58 la 78 cm.
Fabricate din lemn masiv.

KL0003 6,5 lei
Atașament suplimentar 
pentru picioarele 
rotunde - ALB  
Atașamentele vă ajută să 
modificați înălțimea mesei.
Recomandăm înălțarea 
picioarelor mesei la max. 64 cm.
Prețul este pentru 1 buc.

Picioarele puteți să le comandați doar cu blaturile din oferta noastră.
picioarele meselor sunt realizate din lemn masiv

mese reglabile după  
înălțimea copiilor

lemn masiv

lemn 
masiv

3 atașamente
pe fiecare

picior

Puteți alege din 5 înălțimi
ale picioarelor pătrate

1. Alege forma blatului

toate colțurile 
meselor 

sunt rotunjite 
și sigure
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roșualbastru verde galben portocaliu

EN 1729-1

Conform cu 
standardul

Picioarele 
se vând 
separat

Blat masă ALB - pătrat
Dimensiuni: 80 x 80 cm.

KZ5522/W 280 lei
KZ5522/MS 280 lei
KZ5522/CS 280 lei
KZ5522/ZS 280 lei
KZ5522/LS 280 lei
KZ5522/OS 280 lei

Blat masă ALB - dreptunghi
Dimensiuni: 125 x 80 cm.

KZ5523/W 365 lei
KZ5523/MS 365 lei
KZ5523/CS 365 lei
KZ5523/ZS 365 lei
KZ5523/LS 365 lei
KZ5523/OS 365 lei

Blat masă ALB - cerc 125
Diametru: 125 cm.

KZ5526/W 460 lei
KZ5526/MS 460 lei
KZ5526/CS 460 lei
KZ5526/ZS 460 lei
KZ5526/LS 460 lei
KZ5526/OS 460 lei

Blat masă ALB - semicerc
Dimensiuni: 125 x 62,5 cm.

KZ5525/W 290 lei
KZ5525/MS 290 lei
KZ5525/CS 290 lei
KZ5525/ZS 290 lei
KZ5525/LS 290 lei
KZ5525/OS 290 lei

Blat masă ALB
- cerc 90
Diametru: 90 cm.

KZ5524/W 285 lei
KZ5524/MS 285 lei
KZ5524/CS 285 lei
KZ5524/ZS 285 lei
KZ5524/LS 285 lei
KZ5524/OS 285 lei

CANTURI ABS 
CALITATIVE

Exemple de combinare 
a meselor

Puteți alege din 6 culori 
de canturi ABS

toate colțurile meselor 
sunt rotunjite și sigure

alb
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58 cm

64 cm

52 cm

46 cm

40 cm

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
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pătrat dreptunghi cerc 90

cerc 125semicerc trapez

2 tipuri de picioare:
- Picioare pătrate
- Picioare rotunde

Înălțimea mesei după 
montarea picioarelor:

Set 4 buc PREȚ

40 cm KL45440 139 lei 

46 cm KL45446 145 lei

52 cm KL45452 155 lei

58 cm KL45458 160 lei

64 cm KL45464 190 lei

Set 4 buc PREȚ

40 cm KL46440 139 lei

46 cm KL46446 145 lei

52 cm KL46452 155 lei

58 cm KL46458 160 lei

64 cm KL46464 190 lei

Picioare pătrate FAG

Picioare rotunde - cu atașamente

Picioare pătrate Arțar

- cu atașament suplimentar

Atașament suplimentar 
pentru picioarele rotunde

FAG KL0001 6,5 lei

Arțar KL0002 6,5 lei

Picioare rotunde - cu atașamente PENTRU ADULȚI

FAG PREȚ Arțar PREȚ

Set 4 buc KL4404 199 lei KL4414 199 lei

FAG PREȚ Arțar PREȚ

Set 4 buc KL44754B 255 lei KL44754J 255 lei

EN 1729-1

Conform cu 
standardul

toate colțurile 
meselor 

sunt rotunjite 
și sigure

Mese din lemn cu blaturi colorate

O gamă largă de mese de diferite forme, pe care le puteți combina după propriile nevoi. Blaturile sunt 
realizate din PAL colorat cu suprafață melaminată, care este la fel de durabil precum parchetul laminat, 

prezentând o rezistență ridicată la zgârieturi. Sunt finisate cu canturi ABS în culorile blaturilor, cu 
posibilitate de alegere din 5 culori diferite.

1. Alege forma blatului

Picioarele puteți să le comandați doar cu blaturile din oferta noastră.

picioarele meselor sunt realizate din lemn masiv.

informații despre picioarele pentru mesele din lemn regăsiți la pag. 358 și 360

2. Alege tipul și lungimea picioarelor

mese reglabile 
după  

înălțimea 
copiilor

3. alege nuanța picioarelor masive

lemn 
masiv
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Conform cu 
standardul

Blat colorat - cerc 90
Diametru: 90 cm.

UZ46042S 399 lei 
UZ46046S 399 lei 
UZ46041S 399 lei 
UZ46044S 399 lei 
UZ46043S 399 lei 

Blat colorat - cerc 125
Diametru: 125 cm.

UZ45042S 620 lei 
UZ45046S 620 lei 
UZ45041S 620 lei 
UZ45044S 620 lei 
UZ45043S 620 lei 

Blat colorat - pătrat
Dimensiuni: 80 x 80 cm.

UZ42042S 410 lei 
UZ42046S 410 lei 
UZ42041S 410 lei 
UZ42044S 410 lei 
UZ42043S 410 lei

Blat colorat - semicerc
Dimensiuni: 125 x 62,5 cm.

UZ44042S 380 lei 
UZ44046S 380 lei 
UZ44041S 380 lei 
UZ44044S 380 lei 
UZ44043S 380 lei 

Blat colorat - dreptunghi
Dimensiuni: 125 x 80 cm.

UZ41042S 480 lei 
UZ41046S 480 lei 
UZ41041S 480 lei 
UZ41044S 480 lei 
UZ41043S 480 lei 

Blat colorat - trapez
Dimensiuni: 80 x 80 x 125 cm.

UZ43042S 460 lei 
UZ43046S 460 lei 
UZ43041S 460 lei 
UZ43044S 460 lei 
UZ43043S 460 lei

roșu albastru verde galben portocaliu

Puteți alege din 5 culori
toate colțurile meselor 
sunt rotunjite și sigure

Exemple de combinare 
a meselor

Regăsiți
la pag. 256.

Picioarele se 
vând separat

C03 - RO nabytok-2021-2022 - 28 Da PRINT.indd   257 26. 7. 2021   14:11:28



258

58 cm

64 cm

52 cm

46 cm

40 cm

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Mobilier
M

es
e 

di
n 

le
m

n

pătrat dreptunghi

cerc 90

cerc 125

semicerc

2 tipuri de picioare:
- Picioare pătrate
- Picioare rotunde
Înălțimea mesei după 
montarea picioarelor:

Picioare pătrate Arțar - 4 buc
Set de picioare pentru toate blaturile în 
afară de cel hexagonal.
Fabricat din lemn masiv.
Preț pentru 4 buc.

KL46440 - 40 cm 139 lei
KL46446 - 46 cm 145 lei
KL46452 - 52 cm 155 lei
KL46458 - 58 cm 160 lei
KL46464 - 64 cm 190 lei

KL4414 199 lei
Picioare rotunde Arțar - 4 buc 
Set de picioare pentru toate blaturile în 
afară de cel hexagonal. Parte a fiecărui 
picior sunt și 3 atașamente, care permit 
reglarea înălțimii mesei în funcție de 
înălțimea copiilor (de la 40 la 58 cm ). 
Fabricat din lemn masiv. Preț pentru 4 
buc.

KL44754J 255 lei
Picioare rotunde - cu 
atașamente pentru adulți 
Arțar
Parte a fiecărui picior sunt și 3 
atașamente, care permit reglarea 
înălțimii mesei în funcție de înălțimea 
copiilor (de la 58 la 76 cm ). Fabricat 
din lemn masiv.

KL0002 6,5 lei
Atașament suplimentar picioare rotunde - Arțar  
Atașamentele vă ajută să modificați înălțimea mesei. Recomandăm 
înălțarea picioarelor mesei la max. 64 cm. Prețul este pentru 1 buc.

- cu atașament suplimentar

lemn masiv

Puteți alege din 
5 înălțimi ale 

picioarelor pătrate

Picioarele puteți să le comandați doar cu blaturile din oferta noastră.
picioarele meselor sunt realizate din lemn masiv.

Mesele în nuanța 
Arțar, cu margini 

colorate, se 
potrivesc

perfect în seria de 
mobilier Magic.

mese reglabile după  
înălțimea copiilorlemn

masiv

3 atașamente 
pe fiecare 

picior

1. Alege forma blatului

2. Alege tipul și lungimea picioarelor

toate colțurile 
meselor 

sunt rotunjite 
și sigure

Mese din lemn în nuanța Arțar

O gamă largă de mese de diferite forme, pe care le puteți combina după propriile nevoi. Blaturile sunt 
realizate din PAL în nuanța Arțar cu suprafață melaminată, care este la fel de durabil precum parchetul laminat, prezentând o rezistență 

ridicată la zgârieturi. Sunt finisate cu canturi ABS, cu 
posibilitate de alegere din 6 culori diferite.
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CELE MAI MARI 
dimensiuni de pe piață, cu 

laturi de lungime 
125 cm !

Conform cu 
standardul

roșualbastruArțar verde galben portocaliu

Puteți alege din 6 culori de canturi ABS 

toate colțurile meselor 
sunt rotunjite și sigure

Blat masă Arțar - pătrat
Dimensiuni: 80 x 80 cm.

KZ1122/JS 310 lei
KZ1122/MS 310 lei
KZ1122/CS 310 lei
KZ1122/ZS 310 lei
KZ1122/LS 310 lei
KZ1122/OS 310 lei

Blat masă Arțar - dreptunghi
Dimensiuni: 125 x 80 cm.

KZ1123/JS 360 lei
KZ1123/MS 360 lei
KZ1123/CS 360 lei
KZ1123/ZS 360 lei
KZ1123/LS 360 lei
KZ1123/OS 360 lei

Blat masă Arțar - cerc 125
Diametru: 125 cm.

KZ1126/JS 450 lei
KZ1126/MS 450 lei
KZ1126/CS 450 lei
KZ1126/ZS 450 lei
KZ1126/LS 450 lei
KZ1126/OS 450 lei

Blat masă Arțar - semicerc
Dimensiuni: 125 x 62,5 cm.

KZ1125/JS 295 lei
KZ1125/MS 295 lei
KZ1125/CS 295 lei
KZ1125/ZS 295 lei
KZ1125/LS 295 lei
KZ1125/OS 295 lei

Blat masă Arțar - cerc 90
Diametru: 90 cm.

KZ1124/JS 310 lei
KZ1124/MS 310 lei
KZ1124/CS 310 lei
KZ1124/ZS 310 lei
KZ1124/LS 310 lei
KZ1124/OS 310 lei

Picioarele
se vând
separat
Regăsiți

la pag. 258.

Exemple de combinare 
a meselor

Blat masă Arțar - trapez
Dimensiuni: 80 x 80 x 125 cm.

KZ1128/JS 350 lei
KZ1128/MS 350 lei
KZ1128/CS 350 lei
KZ1128/ZS 350 lei
KZ1128/LS 350 lei
KZ1128/OS 350 lei
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pătrat dreptunghi cerc 90 cerc 125

semicerc trapez

2 tipuri de picioare:
- Picioare pătrate
- Picioare rotunde

Înălțimea mesei după 
montarea picioarelor:

Picioare pătrate FAG - 4 buc
Set de picioare pentru toate blaturile 
în afară de cel hexagonal. Fabricat din 
lemn masiv de fag. Preț pentru  4 buc.

KL45440 - 40 cm 139 lei
KL45446 - 46 cm 145 lei
KL45452 - 52 cm 155 lei
KL45458 - 58 cm 160 lei
KL45464 - 64 cm 190 lei

KL4404 199 lei
Picioare rotunde FAG - 4 buc 
Set de picioare pentru toate blaturile în afară 
de cel hexagonal. Parte a fiecărui picior sunt 
și 3 atașamente, care permit reglarea înălțimii 
mesei în funcție de înălțimea copiilor (de la 
40 la 58 cm ). Fabricat din lemn masiv de fag. 
Preț pentru 4 buc.

KL0001 6,5 lei
Atașament suplimentar picioare rotunde 
- Fag
Atașamentele vă ajută să modificați înălțimea mesei. 
Recomandăm înălțarea picioarelor mesei la max. 64 cm. 
Prețul este pentru 1 buc.

KL44754B 255 lei
Picioare rotunde - cu 
atașamente 
pentru adulți Fag
Parte a fiecărui picior sunt și 3 
atașamente, care permit reglarea 
înălțimii mesei în funcție de înălțimea 
copiilor (de la 40 la 58 cm ).
 Fabricat din lemn masiv.

- cu atașament suplimentar

Mese din lemn în nuanța Fag

O gamă largă de mese de diferite forme, pe care le puteți combina după propriile nevoi. Blaturile sunt 
realizate din PAL în nuanța fag, cu suprafață melaminată, care este la fel de durabil precum parchetul laminat,  prezentând o rezistență 

ridicată la zgârieturi. Sunt finisate cu canturi ABS, cu posibilitate de alegere din 6 culori diferite.

2. Alege tipul și lungimea picioarelor

1. Alege forma blatului

lemn
masiv lemn

masiv

toate colțurile 
meselor 

sunt rotunjite 
și sigure

Picioarele puteți să le comandați doar cu blaturile din oferta noastră.
picioarele meselor sunt realizate din lemn masiv.

3 atașamente 
pe fiecare 

picior
Puteți alege din 
5 înălțimi ale 

picioarelor pătrate
mese reglabile după  
înălțimea copiilor
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roșuFAG albastru verde galben portocaliu

Puteți alege din 6 culori de canturi ABS 

Blat masă FAG - pătrat
Dimensiuni: 80 x 80 cm.

KZ4477_20 275 lei
KZ4477_21 275 lei
KZ4477_22 275 lei
KZ4477_23 275 lei
KZ4477_24 275 lei
KZ4477_25 275 lei

Blat masă FAG - cerc 90
Diametru: 90 cm.

KZ4477_50 290 lei
KZ4477_51 290 lei
KZ4477_52 290 lei
KZ4477_53 290 lei
KZ4477_54 290 lei
KZ4477_55 290 lei

Blat masă FAG - semicerc
Dimensiuni: 125 x 62,5 cm.

KZ4477_60 280 lei
KZ4477_61 280 lei
KZ4477_62 280 lei
KZ4477_63 280 lei
KZ4477_64 280 lei
KZ4477_65 280 lei

Blat masă FAG - trapez
Dimensiuni: 80 x 80 x 125 cm.

KZ4477_30 315 lei
KZ4477_31 315 lei
KZ4477_32 315 lei
KZ4477_33 315 lei
KZ4477_34 315 lei
KZ4477_35 315 lei

Blat masă FAG - cerc 125
Diametru: 125 cm.

KZ4477_10 420 lei
KZ4477_11 420 lei
KZ4477_12 420 lei
KZ4477_13 420 lei
KZ4477_14 420 lei
KZ4477_15 420 lei

Blat masă FAG - dreptunghi
Dimensiuni: 125 x 80 cm.

KZ4477_40 350 lei
KZ4477_41 350 lei
KZ4477_42 350 lei
KZ4477_43 350 lei
KZ4477_44 350 lei
KZ4477_45 350 lei

toate colțurile meselor 
sunt rotunjite și sigure

exemple de așezare a meselor

Conform cu 
standardul

Picioarele
se vând
separat
Regăsiți

la pag. 260 
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Mese pentru colțurile de joacă
Mesele sunt potrivite pentru citit și pentru colțul de joacă amenajat în acest scop, sau pot fi folosite cu scăunele. 

Sunt sigure și adaptate dimensional pentru copii.  Fabricate din PAL de calitate.

UZ10732 300 lei
Masă conferință - rotundă 
Înălțimea mesei: 40 cm.
Diametru: 80 cm.

UZ10731 260 lei
Masă conferință -  dreptunghi 
Înălțimea mesei: 40 cm.
Dimensiuni: 80 x 50 cm.

UZ10733 189 lei
Masă conferință - rotundă 
Înălțimea mesei: 40 cm.
Diametru: 60 cm.

Scăunele Floare
Aceste scăunele - taburete sunt ideale pentru 
copiii neastâmpărați, dar și pentru adulți.
Baza specială antialunecare și forma 
scaunului îl impiedică să se răstoarne atunci 
când un copil sau un adult șade în mijlocul 
florii. Este fabricat din plastic de calitate, care 
va rezistamulți ani de utilizare. Un accesoriu 
ideal și pentru locurile de joacă.

YC0291 - înălțimea șezutului 31 cm 220 lei
YC0293 - înălțimea șezutului 45 cm 250 lei

Masă conferință - rotundă
Înălțimea mesei: 50 cm.
Diametru: 80 cm.

UZ10735 - fag 305 lei
UZ10737 - alb 340 lei

Masă conferință -  dreptunghi
Înălțimea mesei: 50 cm.
Dimensiuni: 80 x 50 cm.

UZ10736 - fag 285 lei
UZ510070 - alb 320 lei

Masă conferință pentru copii
Diametru: 60 cm.

ST090 - Înălțimea mesei 37 cm 220 lei
ST091 - Înălțimea mesei 45 cm 240 lei
ST092 - Înălțimea mesei 50 cm 260 lei

La alegere 3 înălțimi
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SM 675 lei
Dulap multifuncțional
În acest dulap se potrivesc ușile 
DL4 și DP4  de pe această 
pagină. Pachetul conține 
rafturile și componentele pentru 
umerașe. Prețul dulapului nu 
include ușile.
Dimensiuni: 78 x 40 166 cm.

Ușile DL4 și DP4 pentru dulapul multifuncțional se comandă separat, ceea ce permite variabilitatea mare de alcătuire a dulapurilor din 
perspectiva funcționalității, culorilor și a modelelor de frezări.

Comandați de pe această pagină 

Silențioase și sigure
Toate ușile mobilieruli Magic sunt prevăzute cu sistem

 de închidere silențioasă, datorită căruia mobilierul 
îndeplinește funcția de siguranță când îl

 manevrează copiii mici, iar acesta nu se strică 
nici în cazul închiderii violente.

Două utilizări

Exemplu de plasare a 
frezării pe ușile

DL4 a DP4

DL4/Cod culoare/Cod frezare 232 lei
Uși dulap - stânga DL4
Aceste uși sunt proiectate pentru dulapul 
multifuncțional SM. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 157 cm.

DP4/Cod culoare/Cod frezare 232 lei
Uși dulap - dreapta DP4
Aceste uși sunt proiectate pentru dulapul 
multifuncțional SM. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 157 cm.

Imagine ilustrativă

Imagine ilustrativăImagine ilustrativă

Imagine ilustrativă

Dulap multifuncțional - două utilizări. Dulap pentru umerașe sau dulap cu rafturi.
Ușile se vând separat, ceea ce permite alcătuirea dulapului după preferințele dvs.

La acest dulap se potrivesc ușile DL4 și DP4 de pe această pagină, 
care se pot monta doar față-n față.

Pachetul conține atât rafturi cât și componentele pentru agățarea umerașelor.

Dulapul multifuncțional

Ușile pentru dulapul 
multifuncțional se pot

monta doar față-n față

Dulap pentru
 umerașe

Dulap cu
 rafturi

Cu frezare sau fără,
același PREȚ !

Cod 
culoare Culoare

M albastru

V crem

Z verde

L galben

O portocaliu

C roșu

N natural

W alb

Cod
frezare

   Oferta o puteți 
   regăsi la pag. 276
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Vestiare și dulapuri cu compartimente
Dulapurile sunt fabricate din plăci melaminate tip PAL cu o grosime de 18 mm iar canturile 

de tip ABS cu o grosime de 2 mm, în nuanța ARȚAR sau FAG. 
Parte a dulapurilor sunt și ușile realizate din același material. 

Pentru a vă proteja bunurile personale, ușile sunt prevăzute cu mâner și încuietoare. 
Dulapurile au o adâncime de până la 60 cm, oferind astfel un spațiu mare de depozitare.

Dulap vestiar
Dulap încăpător cu o mulțime de spații de depozitare. Pe mijloc are un 
separeu prin care se delimitează zona cu rafturi de zona cu umerașe. Parte 
a încuietorii sunt 2 chei. Lungimea barei pentru umerașe: 50 cm.
Dimensiuni rafturi: 29 x 28 x 60 cm. 
Dimensiunea totală: 85 x 190 x 60 cm (LxÎxA).

UZ103123 - Arțar 1430 lei
UZ103124 - Fag 1430 lei

Dulap cu compartimente
Dulapul conține 5 compartimente care se pot încuia. Dulapul poate fi folosit 
atât pentru lucrurile personale cât și cele de birou. 
Fiecare încuietoare are 2 chei. 
Dimensiuni compartiment: 41,5 x 34 x 60 cm.
Dimensiuni: 45 x 190 x 60 cm (LxÎxA).

UZ103125 - Arțar 1790 lei
UZ103126 - Fag 1790 lei

puteți 
alege din 

două 
variante
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Vertiar panou - Arțar
Vestiarul este fabricat din PAL melaminat în nuanța Arțar de grosime 18 mm. Este ideal pentru 
agățarea hainelor. Sub băncuță sunt 3 compartimente destinate încălțămintei. Vestiarul se vinde ori 
cu bara pentru umerașe ori cu 4 cuiere duble. Se poate combina ideal cu Dulapul cu compartimente 
(UZ103125) sau cu Dulapul vestiar (UZ103123) 
din oferta noastră.  
Dimensiuni: 134 x 190 x 40 cm (LxÎxA).

UZ103127 - cu bară de umerașe  1050 lei
UZ103128 - cu cârlige 1050 lei

Vestiar panou - Fag
Vestiarul este fabricat din PAL melaminat în nuanța Fag de grosime 18 mm. Este ideal pentru 
agățarea hainelor. Sub băncuță sunt 3 compartimente destinate încălțămintei. Vestiarul se vinde ori 
cu bara pentru umerașe ori cu 4 cuiere duble. Se poate combina ideal cu Dulapul cu compartimente 
(UZ103126) sau cu Dulapul vestiar (UZ103124) din oferta noastră.  
Dimensiuni: 134 x 190 x 40 cm (LxÎxA).

UZ103129 - cu bară de umerașe  1050 lei
UZ103130 - cu cârlige 1050 lei

4 cârlige 
duble

4 cârlige 
duble

bară 
umerașe

bară 
umerașe

CONSTRUIȚI-VĂ VESTIARELE 
DUPĂ IDEILE ȘI
NECESITĂȚILE 

DUMNEAVOASTRĂ.

CONSTRUIȚI-VĂ VESTIARELE 
DUPĂ IDEILE ȘI
NECESITĂȚILE 

DUMNEAVOASTRĂ.
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SD3N 745 lei
Vestiar SD3N
La acest vestiar sunt potrivite 
ușile DS70 și ușile DS4.
Dimensiuni: 98 x 40 x 85 cm.

 1100 lei  1100 lei  1100 lei

Silențios 
și sigur

Toate ușile mobilierului 
Magic sunt prevăzute 
cu sistem de închidere 
silențioasă, datorită 

căruia mobilierul 
îndeplinește și funcția 

de siguranță

tip uși
DS4

tip uși
DS70

mânerele 
practice 

superioare asigură 
o accesare 

suplimentară

mănere speciale în 
formă de val pentru 

împiedicarea
prinderii
degetelor

toate dulapurile 
sunt prevăzute cu 
loc special pentru 
plintele de la podea

Vestiare dulap

SD8 1390 lei
Vestiar SD8
La acest vestiar se potrivesc ușile 
DS70 și DS4 de pe pag. următoare
Dimensiuni: 130 x 40 x 162 cm.

SD4 799 lei
Vestiar SD4
La acest vestiar se potrivesc ușile 
DS70 și DS4 de pe pag. următoare. 
Dimensiuni: 66 x 40 x 162 cm.

SD4N 790 lei
Vestiar SD4N
La acest vestiar se potrivesc ușile 
DS70 și DS4 de pe pag. următoare. 
Dimensiuni: 130 x 40 x 85 cm.

SD2N 465 lei
Vestiar SD2N
La acest vestiar se potrivesc ușile 
DS70 și DS4 de pe pag. următoare. 
Dimensiuni: 66 x 40 x 85 cm.

Lățime 130 cm
Lățime 130 cm

Fiecare compartiment are 
2 cuiere duble care sunt 

plasate față-n față

Lățime mai mare
+ preț mai bun
= NOMILAND

În plus vă puteți  achiziționa 
Tija pentru umerașe

 (mai multe info. la pag. 296)

Vestiarele au compartimente
late de până la 30 cm!

NOMIland are lățimea vestiarelor până la 
130 cm, ceea ce înseamnă mai mult spațiu 

de depozitare!
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Abțibilduri 
gratuite

Mai multe info. 
la pag. 277.

DS4/Cod culoare/Cod frezare 119 lei
Ușă DS4
Această ușă se poate comanda 
doar cu balamalele pe partea 
dreaptă. Dimensiuni: 32 x 76,5 cm.
Prețul este pentru 1 buc.

DS70/Cod culoare/Cod frezare 119 lei
Ușă PLUS
Această ușă se poate comanda doar cu 
balamalele pe partea dreaptă. Orificiile 
practice asigură o aerisire suplimentară. 
Dimensiuni: 32 x 76,5 cm.
Prețul este pentru 1 buc.

Exemplu de plasare a frezării 
pe ușile DS4

Exemplu de plasare a frezării 
pe ușile DS70

tip uși
DS70

tip ușă DS70 
Ușă PLUS

- - - 
Orificiile 

practice asigură
 o aerisire 

suplimentară
Cu frezare sau fără, 

același PREȚ!

Cod 
culoare Culoare

M albastru

V crem

Z verde

L galben

O portocaliu

C roșu

N natural

W alb

Cod
frezare

   Oferta o puteți 
   regăsi la pag. 276

tip ușa
Ușă DS4

- - -
mănere speciale 

în formă de 
val pentru 

împiedicarea 
prinderii degetelor

frezări

Închidere 
silențioasă și 

sigură a ușilor 
(mai multe info. la 

pag. 17)

tip uși
DS4

Vestiare dulap deja alcătuite

tip uși
DS70

tip uși
DS4

 2340 lei

 2340 lei

 2340 lei  2340 lei

 2340 lei  2340 lei 2340 lei

 2340 lei

UȘI PENTRU VESTIARE
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SL4 829 lei
Vestiar SL4
La acest vestiar se potrivesc ușile DS70 și DS4. 
Se pot introduce în el 2 x banchete L22 sau 1 x 
banchetă L24, după caz 2 x Cutii de depozitare 
KO. Cutiile de depozitare, banchetele, și ușile 
se vând separat de pe aceste două pag. 
Dimensiuni: 130 x 40 x 114 cm.

SL2 530 lei
Vestiar SL2
La acest vestiar se potrivesc ușile DS70 și 
DS4. Se pot introduce în el 1 x banchetă 
L22, după caz 1 x Cutie de depozitare KO. 
Cutia de depozitare, bancheta, și ușile se 
vând separat de pe aceste două pag. 
Dimensiuni: 66 x 40 x 114 cm.

SL1 375 lei
Vestiar SL1
La acest vestiar se potrivesc ușile 
DS70 și DS4. Se pot introduce în 
el 1 x banchetă L21. Bancheta, și 
ușa se vând separat de pe aceste 
două pag.
Dimensiuni: 34 x 40 x 114 cm.

11
4 

cm

până la 30 cm

Lățime 130 cm

până la 30 cm
până la 30 cm

Vestiare SL4, SL2 și SL1

tip uși
DS4

tip uși
DS70

din 2 tipuri de uși
pentru vestiarele 

SL4, SL2 a SL1

DS70/Cod culoare/Cod frezare 119 lei
Ușă PLUS
Această ușă se poate comanda 
doar cu balamalele pe partea 
dreaptă. Orificiile practice asigură  o 
aerisire suplimentară. 
Dimensiuni: 32 x 76,5 cm.
Prețul este pentru 1 buc.

KO/Cod culoare/Cod frezare 270 lei
Cutie depozitare KO
Se poate muta ușor datorită celor 4 
rotile. Această cutie de depozitare 
se poate introduce în vestiarele de 
pe această pag.
Dimensiuni: 60 x 30 x 30 cm.

DS4/Cod culoare/Cod frezare 119 lei
Ușă DS4
Această ușă se poate comanda 
doar cu balamalele pe partea 
dreaptă.
Dimensiuni: 32 x 76,5 cm.
Prețul este pentru 1 buc.

Exemplu de plasare a
frezării pe cutia de depozitare

Structură solidă a cutiei de 
depozitare

Uși și Cutii de depozitare pentru vestiare

Abțibilduri GRATUITE
Mai multe info. la pag. 277.

Fiecare compartiment are 
2 cuiere duble care sunt 

plasate față-n față.

În plus vă puteți  achiziționa 
Tijă pentru umerașe

 (mai multe info. la pag. 296)

Închidere 
silențioasă și 

sigură
a ușilor

Cu frezare sau fără,
același PREȚ !

Cod 
culoare Culoare

M albastru

V crem

Z verde

L galben

O portocaliu

C roșu

N natural

W alb

Cod
frezare

   Oferta o puteți 
   regăsi la pag. 276
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Profitați de oferta 
vestiarelor deja alcătuite
Pentru a vă ajuta, am pregătit pentru dvs. 
diverse variante de vestiare deja alcătuite 

pe care le puteți găsi la pag. 100 - 101.

variabilitate
mare

La vestiar vă puteți alege după propriile nevoi:
Banchete L24A - cu compartimente / Banchete L24B - fără compartimente / Cutii depozitare KO / Banchete L22A - cu compartimente / Banchete L22B - fără compartimente

banchete pentru vestiarele SL4, SL2 și SL1
Structura banchetelor este fabricată din PAL în nuanța ARȚAR. Toate banchetele au pe picioare elemente 
de protecție pentru a nu zgâria podeaua. Părțile laterale (picioarele) sunt fabricate din plăci MDF de înaltă 

calitate, care prin proprietățile lor înlocuiesc lemnul masiv. Plăcile sunt înfoliate în folie rezistentă la zgărieturi, 
lavabilă. Sunt disponibile în 7 culori și în nuanța natural.

Fiecare mărime a banchetelor este disponibilă în două variante:
- A - cu compartimente

- B - fără compartimente

Banchetă L21
Această banchetă se poate introduce în ves-
tiarul SL1. Dimensiuni: 27,5 x 33 x 30 cm.

L21A / Cod culoare  255 lei
L21B / Cod culoare 205 lei

Banchetă L24
Această banchetă se poate introduce în 
vestiarul SL4 și SL4 MAXI.
Dimensiuni: 123,5 x 33 x 30 cm.

L24A / Cod culoare 400 lei
L24B / Cod culoare 289 lei

Banchetă L22
Această banchetă se poate introduce în 
vestiarul SL2, SL2 MAXI, SL4 și SL4 MAXI. 
Dimensiuni: 59,5 x 33 x 30 cm.

L22A / Cod culoare 300 lei
L22B / Cod culoare 232 lei

Banchetă L22 Arțar
Această banchetă se poate intro-
duce în vestiarul SL2, SL2 MAXI, 
SL4 și SL4 MAXI. 
Este fabricată complet din PAL în 
nuanța  ARȚAR.
Dimensiuni: 59,5 x 33 x 30 cm.

L22A / Arțar 249 lei
L22B / Arțar 179 lei

În comparație cu alții, NOMIland
are lățimea banchetelor de până la 123,5 cm,

ceea ce înseamnă mai mult spațiu pentru șezut!

Loc pentru 
încălțămintea 
de afară

Loc pentru
papucii de 
casă

Îngrijire simplă
Curățenie 
și igienă

Banchetă L24 Arțar
Această banchetă se poate 
introduce în vestiarul SL4 și SL4 
MAXI. Este fabricată complet 
din PAL în nuanța  ARȚAR.
Dimensiuni: 123,5 x 33 x 30 cm.

L24A / Arțar 349 lei
L24B / Arțar 235 lei

Cod 
culoare Culoare

M albastru

V crem

Z verde

L galben

O portocaliu

C roșu

N natural

W alb

Cele mai mici 
prețuri la vestiare

cu frezări 3D 
doar în NOMILAND
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Exemplu de 
plasare a frezării
 pe ușa DS5

uși și cutii depozitare pentru vestiarele SL4 MAXI, SL2 MAXI

Lățime 130 cm

SL4X 920 lei
Vestiar SL4 MAXI
La acest vestiar sunt potrivite ușile DS5. Se pot intro-
duce în el 2 x banchete L22 sau 1 x banchetă L24, 
cupă caz 2 x Cutii depozitare KO. Cutiile de depozi-
tare, banchetele, și ușile se comandă individual de pe 
aceaste două pag. Dimensiuni: 130 x 40 x 130 cm.

SL2X 550 lei
Vestiar SL2 MAXI
La acest vestiar sunt potrivite ușile DS5.
Se poate introduce în el bancheta L22, după 
caz Cutia depozitare KO. Cutiile de depozitare, 
banchetele, și ușile se comandă individual de pe 
aceaste două pag. Dimensiuni: 66 x 40 x 130 cm.

 1480 lei 1880 lei  1769 lei

Vestiar fără motive frezate.
Potrivit pentru personalizarea cu 

ajutorul abțibildurilor noastre.

Vestiare pentru PREȘCOLARI
CELE MAI ÎNALTE ȘI CELE MAI LATE DE PE PIAȚĂ!

DS5/Cod culoare/Cod frezare 140 lei
Ușă DS5
Această ușă se poate comanda 
doar cu balamalele pe partea 
dreaptă. Dimensiuni: 32 x 91 cm.
Prețul este pentru 1 buc.

Vestiar SL4 MAXI, SL2 MAXI

Fiecare compartiment are 
2 cuiere duble care sunt 

plasate față-n față.

În plus vă puteți  achiziționa 
Tijă pentru umerașe

 (mai multe info. la pag. 296)

Vestiarele au 
compartimente cu 

lățime de până la 30 cm!

Cu frezare 
sau fără, 
ACELAȘI preț!

Cod 
culoare Culoare

M albastru

V crem

Z verde

L galben

O portocaliu

C roșu

N natural

W alb

Cod
frezare

   Oferta o puteți 
   regăsi la pag. 276 

KO/Cod culoare/Cod frezare 270 lei
Cutie depozitare KO
Se poate muta ușor datorită 
celor 4 rotile. Această cutie de 
depoazitare se poate introduce în 
vestiarele de pe această pag.
Dimensiuni: 60 x 30 x 30 cm.

Exemplu de plasare a
frezării pe cutia de depozitare

Închidere 
silențioasă și 

sigură
a ușilor 

Abțibilduri 
GRATUITE

Mai multe info.
la pag. 277.

mai mult spațiu
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Banchete petnru vestiarele SL4 MAXI, SL2 MAXI
Structura banchetelor este fabricată din PAL în nuanța ARȚAR. Toate banchetele au pe picioare 

elemente de protecție pentru a nu zgâria podeaua. Părțile laterale (picioarele) sunt fabricate din plăci 
MDF de înaltă calitate, care prin proprietățile lor înlocuiesc lemnul masiv. Plăcile sunt înfoliate în folie 

rezistentă la zgărieturi, lavabilă. Sunt disponibile în 7 culori și în nuanța natural.

 2178 lei

Fiecare mărime a banchetelor este disponibilă în două variante:
- A - cu compartimente

- B - fără compartimente

Banchetă L21
Această banchetă se poate introduce în ves-
tiarul SL1. Dimensiuni: 27,5 x 33 x 30 cm.

L21A / Cod culoare  255 lei
L21B / Cod culoare 205 lei

Banchetă L24
Această banchetă se poate introduce în 
vestiarul SL4 și SL4 MAXI.
Dimensiuni: 123,5 x 33 x 30 cm.

L24A / Cod culoare 400 lei
L24B / Cod culoare 289 lei

Banchetă L22
Această banchetă se poate introduce în 
vestiarul SL2, SL2 MAXI, SL4 și SL4 MAXI.
Dimensiuni: 59,5 x 33 x 30 cm.

L22A / Cod culoare 300 lei
L22B / Cod culoare 232 lei

În comparație cu alții, NOMIland
are lățimea banchetelor de până la 123,5 cm,

ceea ce înseamnă mai mult spațiu pentru șezut!

Cod 
culoare Culoare

M albastru

V crem

Z verde

L galben

O portocaliu

C roșu

N natural

W alb

Banchetă L22 Arțar
În această banchetă se poate intro-
duce în vestiarul SL2, SL2 MAXI, SL4 
și SL4 MAXI. Este fabricată complet 
din PAL în nuanța  ARȚAR.
Dimensiuni: 59,5 x 33 x 30 cm.

L22A / Arțar 249 lei
L22B / Arțar 179  lei

Banchetă L24 Arțar
Această banchetă se poate introduce în 
vestiarul SL4 și SL4 MAXI. Este fabricată 
complet din PAL în nuanța  ARȚAR.
Dimensiuni: 123,5 x 33 x 30 cm.

L24A / Arțar 349 lei
L24B / Arțar 235 lei

Loc pentru 
încălțămintea 
de afară

Loc pentru
papucii de 
casă

Îngrijire simplă
Curățenie 
și igienă

Cea mai mare ofertă de vestiare de pe piață 
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Abțibilduri 
GRATUITE

Mai multe info.
la pag. 277.

VESTIARE PREȘCOLAR - ARȚAR
Cel mai mare vestiar din oferta noastră dispune de un spațiu pentru haine, pantofi și papuci. Bancheta cu compartimentele pentru 

încălțăminte face parte din vestiar. Vestiarele sunt realizate din PAL în nuanța ARȚAR.
Ele pot fi folosite fără uși, ca și vestiare deschise sau cu uși DS6, care pot fi comandate în 7 culori și în nuanța NATURAL,

împreună cu o gamă de 53 de modele de frezări din oferta noastră.
Gama de frezări o regăsiți la pag. 276

înălțimea vestiarelor:
133 cm

lățimea compartimentelor: 
32 cm

înălțimea șezutului:
33 cm

greutate max. suportată:
200 kg.

peretele posterior al 
vestiarelor este întărit, 

ceea ce face tot vestiarul 
mai solid.

NMP44 1030 lei
Vestiar Preșcolar 4 - ARȚAR
Pe acest vestiar se pot monta ușile DS6, care se 
pot comanda separat de pe pag. următoare.
Dimensiuni: 133 x 138 x 64 cm (Î x L x A).

NMP22 560 lei
Vestiar Preșcolar 2 - ARȚAR
Pe acest vestiar se pot prinde ușile DS6, care 
se pot comanda separat de pe pag. următoare. 
Dimensiuni: 133 x 70 x 64 cm (Î x L x A).

UȘILE DS6
Se pot comanda separat

de la pag. 273

Vestiarul se poate așeza la perete 
sau în interiorul spațiului - așezând 

două vestiarele spate la spate.  

 1590 lei
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Exemplu de plasare a 
frezărilor pe ușileDS6

DS6/cod culoare/cod frezare 140 lei
Ușă DS6
Această ușă se poate comanda doar cu 
balamalele pe partea dreaptă. 
Dimensiuni: 32 x 91 cm. Preț pentru 1 buc.

Închidere 
silențioasă 

și sigură 
a ușilor

Înălțimea vestiarelor:
133 cm

Lățimea compartimentelor: 
32 cm

Înălțimea șezutului: 33 cm
Greutate max: 200 kg

Peretele posterior este întărit, 
ceea ce crește 

rezistența vestiarelor

Vestiare Preșcolar - FAG
Cel mai mare vestiar din oferta nostră dispune de un spațiu de stocare mare pentru haine, pantofi și 

papuci. Bancheta cu compartimente pentru încălțăminte face parte din vestiar. Vestiarele sunt realizate 
din PAL în nuanța FAG. Ele pot fi folosite fără ușă, ca și vestiare deschise, sau cu uși DS6, care pot fi 
comandate în 7 culori și în nuanța NATURAL, cu o gamă de 53 de modele frezate din oferta noastră. 

O gamă largă de frezări regăsiți la  276. 

NMP4 1030 lei
Vestiar Preșcolar 4 - Fag
Pe acest vestiar se pot prinde uși DS6, care se 
pot comanda de pe această pag.
Dimensiuni: 133 x 138 x 64 cm (Î x L x A).

NMP2 560 lei
Vestiar Preșcolar 2 - Fag
Pe acest vestiar se pot prinde uși DS6, 
care se pot comanda de pe această pag. 
Dimensiuni: 133 x 70 x 64 cm (Î x L x A).

Fiecare compartiment are 
2 cuiere duble care sunt 

plasate față-n față

Abțibilduri 
GRATUITE

Mai multe info.
la pag. 277.

Aceste vestiare se pot folosi și DESCHISE - fără uși !

 1590 lei  1590 lei

Loc pentru
papucii de casă

Loc pentru 
încălțămintea de 

afară

 840 lei  840 lei

Cu frezare sau fără... 
...ACELAȘI PREȚ!

Cele mai late și înalte de pe piață!

Cod 
culoare Culoare

M albastru

V crem

Z verde

L galben

O portocaliu

C roșu

N natural

W alb

Cod
frezare

   Oferta o puteți 
   regăsi la pag. 276 

Uși pentru vestiarele Preșcolare
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NMV3/O/00/00/00 715 lei

NMV6/O/402/401/404/403/406/407 1190 lei

NMV6/L/00/00/00/00/00/00 1190 lei

NMV3/M/604/606/605 715 lei

Vestiare colorate VAL
Construcția băncuțelor este realizată din PAL în nuanța FAG, canturi ABS colorate. 
Placa frontală este realizată din MDF de înaltă calitate și este acoperită cu o folie 

rezistentă, care poate fi spălată. Pe placă  pot fi plasate diferite modele de
 frezări din oferta  „Mobilierului Magic“ conform alegerii dvs. 

O gamă largă de frezări, puteți regăsi la pag. 276.

În momentul comenzii introduceți codurile de 
frezări alese DE LA STÂNGA LA DREAPTA

Vestiar colorat Val 3
- cu compartimente
Vestiar pentru 3 copii.
Dimensiuni: 130 x 76 x 50 cm (Î x L x A).
Înălțimea șezutului: 35 cm. 

NMV3 / M / 3x Coduri frezări 715 lei
NMV3 / Z / 3x Coduri frezări 715 lei
NMV3 / L / 3x Coduri frezări 715 lei
NMV3 / O / 3x Coduri frezări 715 lei
NMV3 / C / 3x Coduri frezări 715 lei

În momentul comenzii introduceți codurile de 
frezări alese DE LA STÂNGA LA DREAPTA

Vestiar colorat Val 6
- cu compartimente
Vestiar pentru 6 copii.
Dimensiuni: 130 x 150 x 50 cm (Î x L x A).
Înălțimea șezutului: 35 cm.

NMV6 / M / 6x Coduri frezări 1190 lei
NMV6 / Z / 6x Coduri frezări 1190 lei
NMV6 / L / 6x Coduri frezări 1190 lei
NMV6 / O / 6x Coduri frezări 1190 lei
NMV6 / C / 6x Coduri frezări 1190 lei

Cod 
culoare Culoare

M albastru

Z verde

L galben

O portocaliu

C roșu

Cod
frezare

   Oferta o puteți 
   regăsi la pag. 276

Îngrijire simplă
curățenie și 

igienă

Loc pentru
papucii 
de casă

Loc pentru 
încălțămintea

 de afară

Abțibilduri GRATUITE
Mai multe info. la pag. 277.

Înălțimea vestiarelor: 
130 cm
Lățimea 

compartimentelor:
23 cm

Înălțimea șezutului:
35 cm

Greutate max:
200 kg

Cele mai mici 
prețuri ale 
vestiarelor
cu frezări 3D

doar la 
NOMILAND !

C03 - RO nabytok-2021-2022 - 28 Da PRINT.indd   274 26. 7. 2021   14:14:27



La comenzi de peste 5 000 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
275

M
ai

 m
ul

te
 p

ro
du

se
 d

in
 a

ce
as

tă
 c

at
eg

or
ie

 p
ut

eț
i r

eg
ăs

i p
e 

sit
e-

ul
 n

os
tr

u 
w

w
w

.n
om

ila
nd

.r
o 

 /
  0

35
6 

63
0 

00
6

w
w

w
.n

om
ila

nd
.r

o 
 /

  t
el

: 0
35

6 
63

0 
00

6

Cu NOMILAND
ieșiți pe plus!
La comenzi de mobilier în 

valoare de peste 5000 lei 
beneficiați de transport 

GRATUIT!

L A  N O I  AV E Ț I

TRANSPORT

GRATUIT
Mai multe info la pag. 959

Clubul NomilandClubul Nomiland
Fiecare grădiniță sau școală, devine membru deja după prima comandă!

RĂSPLĂTIM
C L I E N Ț I I  F I D E L I

Membrii Clubului
NOMILAND primesc gratuit 

diverse articole pe tot 
parcursul anului.

La fiecare achiziție de produse din 
catalogul nostru, veți primi pentru  
10 Lei cu TVA facturați - 1 punct în 
contul dvs. din Clubul NOMIland.

C O N V E R T I Ț I  P U N C T E L E  A D U N AT E

1.
în produse

din catalogul
nostruputeți alege

din peste 
9000 de  produse

Mai multe info la pag. 4 - 7Toate informațiile legate de Clubul NOMILAND sunt afișate pe site-ul nostru www.nomiland.ro

2.
în produse 

electronice și 
accesorii

cu punctele adunate vă puteți 
face un cadou sub formă de 
electronice de calitate 
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modele de 
frezări 3D

Motive unice de frezări
O soluție revoluționară a frezărilor, care înfățisează motive unice 3D. Variabilitate mare 

datorită posibilității alegerii din 53 de modele de frezări în 7 culori și nuanța NATURAL

Fiecare model 
de frezare în

7 culori și în nuanța 
NATURAL!
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NM0555 20 lei
Abțibilduri universul Magic

Abțibilduri universul Magic 
Set de 53 de abțibilduri din folie rezistentă la apă cu dimensiunile 5 x 5,5 cm. 

Motivele abțibildurilor universul Magic se potrivesc cu motivele
frezărilor aplicate pe mobilierul Magic,

ceea ce permite fiecărui copil să aibe propria sa imagine (insignă)
pentru marcarea tuturor lucrurilor sale.

La achiziția vestiarelor din seria 
”Mobilier Magic” 

(pag. 96-103) primiți

un set de 53 de abțibilduri Universul Magic.
*excepție fac banchetele pentru vestiare

Fiecare copil poate avea cu ajutorul 
“Mobilierului magic” propria imagine (insignă) 

pentru marcarea tuturor lucrurilor sale.
- pe ușă

- pe pat

- pe sertar - pe pernuță

- pe săculeț

AM PROPRIA IMAGINE:

- în baie

- pe pahar- pe vestiar

- pe ștampilă

gratuit*

NM0777 5,5 lei
Etichete de marcare, 
autocolante, 53 buc
Etichetele autoadezive servesc la 
marcarea, personalizarea polițelor 
sau a altor obiecte. Fiecare etichetă 
conține o imagine (corespunzătoare 
cu modelele de frezări din seria 
noastră de mobilier - Mobilier magic) 
și spațiu pentru nume.
Dimensiunea unei etichete: 1 x 5 cm.

Mai multe 
abțibilduri cu 
diverse motive 

regăsiți 
la pag. 277.
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Vestiare LUNA KOMBI cu grilaj din sârmă
Vestiarele sunt realizate din PAL în nuanța FAG sau MESTEACĂN. Pot fi 

folosite deschise - fără uși sau pot fi compuse diverse variante, cu culori diferite, cu ajutorul a două tipuri de uși, care sunt realizate 
din plăci MDF de calitate. În partea de jos există un grilaj din sârmă pentru depozitarea 

pantofilor și papucilor de casă.

Înălțimea vestiarelor:
135,5 cm

înălțimea șezutului:
32 cm

Lățimea compartimentelor:
19,5 cm

Greutate max:
200 kg.

Peretele posterior este
întărit,

ceea ce crește 
rezistența vestiarelor.

PO10073 655 lei
Vestiar LUNA KOMBI cu grilaj 
din sârmă pentru 3 copii - Fag
Prețul afișat nu include ușile, acestea se 
comandă individual, astfel vă puteți alege 
culoarea. Ușile le regăsiți pe această pag.
Dimensiuni: 66 x 135,5 x 50 cm.  

PO100731 655 lei
Vestiar LUNA KOMBI cu grilaj din 
sârmă pentru 3 copii - Mesteacăn
Prețul afișat nu include ușile, acestea se 
comandă individual, astfel vă puteți alege 
culoarea. Ușile le regăsiți pe această pag.
Dimensiuni: 66 x 135,5 x 50 cm.  

Uși pentru vestiarele LUNA 
KOMBI - mini
Sunt fabricate din placi melaminate MDF 
de calitate, care prin proprietățile lor 
înlocuiesc lemnul masiv.
Prețul este pentru 1 buc.
Dimensiuni: 18,5 x 23 cm (L x Î).

PN84528 - crem 31 lei
PN84521 - galben 31 lei
PN84523 - portocaliu 31 lei
PN84524 - maro 31 lei
PN84525 - roșu 31 lei
PN84526 - verde 31 lei
PN84527 - albastru 31 lei

Uși pentru vestiarele LUNA
Sunt fabricate din placi melaminate MDF de calitate, 
care prin proprietățile lor înlocuiesc lemnul masiv. 
Prețul este pentru 1 buc.
Dimensiuni: 18,5 x 66 cm (L x Î).

PN84518 - crem 42 lei
PN84511 - galben 42 lei
PN84513 - portocaliu 42 lei
PN84514 - maro 42 lei
PN84515 - roșu 42 lei
PN84516 - verde 42 lei
PN84517 - albastru 42 lei

posibilități de utilizare:

 fară uși

 cu uși LUNA - mini

 cu uși LUNA

 cu ambele tipuri de uși

Două nuanțe: 
FAG,

MESTEACĂN

grilaj din sârmă !!!

Curățenie 
și igienă

Îngrijire
simplă

posibilitați de combinări diverse a culorilor datorită ușilor, 
care se comandă individual
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Înălțimea vestiarelor:
135,5 cm

înălțimea șezutului: 32 cm
Lățimea compartimentelor: 

19,5 cm
Greutate max: 200 kg.

Peretele posterior este întărit,
ceea ce crește 

rezistența vestiarelor.

PO10075 935 lei
Vestiar LUNA KOMBI cu grilaj 
din sârmă pentru 5 copii - Fag
Prețul afișat nu include ușile, acestea se 
comandă individual, astfel vă puteți alege 
culoarea. Ușile le regăsiți pe pag. anterioară.
Dimensiuni: 108,5 x 135,5 x 50 cm.  

PO100751 935 lei
Vestiar LUNA KOMBI cu grilaj din 
sârmă pentru 5 copii- Mesteacăn
Prețul afișat nu include ușile, acestea se 
comandă individual, astfel vă puteți alege 
culoarea. Ușile le regăsiți pe pag. anterioară.
Dimensiuni: 108,5 x 135,5 x 50 cm.  

posibilități de utilizare:

 fară uși

 cu uși LUNA - mini

 cu uși LUNA

 cu ambele tipuri de uși

Îngrijire 
simplă

Curățenie 
și igienă

Două nuanțe: 
FAG,

MESTEACĂN

grilaj din sârmă !!!

Abțibilduri 
pentru 

vestiare
Regăsiți la 
pag. 301.

posibilitați de combinări diverse a culorilor datorită ușilor, 
care se comandă individual

Cea mai mare ofertă de vestiare !
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Vestiare LUNA KOMBI
Vestiarele sunt realizate din PAL în nuanța FAG sau MESTEACĂN. Pot fi folosite deschise - fără uși sau pot fi compuse diverse 

variante, cu culori diferite, cu ajutorul a două tipuri de uși, care sunt realizate din plăci MDF de calitate.

PO10063 570 lei
Vestiar LUNA KOMBI 
pentru 3 copii - Fag
Prețul afișat nu include ușile, acestea 
se comandă individual, astfel vă puteți 
alege culoarea. Ușile le regăsiți pe 
această pag.
Dimensiuni: 66 x 135,5 x 50 cm.  

PO100631 570 lei
Vestiar LUNA KOMBI 
pentru 3 copii - Mesteacăn
Prețul afișat nu include ușile, acestea 
se comandă individual, astfel vă puteți 
alege culoarea. Ușile le regăsiți pe 
această pag.
Dimensiuni: 66 x 135,5 x 50 cm.  

Înălțimea vestiarelor:
135,5 cm

înălțimea șezutului:
32 cm

Lățimea
compartimentelor:

19,5 cm
Greutate max: 200 kg.
Peretele posterior este

întărit,
ceea ce crește 

rezistența vestiarelor.

Uși pentru vestiarele LUNA 
KOMBI - mini
Sunt fabricate din placi melaminate MDF 
de calitate, care prin proprietățile lor 
înlocuiesc lemnul masiv. 
Dimensiuni: 18,5 x 23 cm (L x Î). 
Prețul este pentru 1 buc.

PN84528 - crem 31 lei
PN84521 - galben 31 lei
PN84523 - portocaliu 31 lei
PN84524 - maro 31 lei
PN84525 - roșu 31 lei
PN84526 - verde 31 lei
PN84527 - albastru 31 lei

Uși pentru vestiarele LUNA
Sunt fabricate din placi melaminate MDF de calitate, 
care prin proprietățile lor înlocuiesc lemnul masiv. 
Dimensiuni: 18,5 x 66 cm (L x Î). 
Prețul este pentru 1 buc.

PN84518 - crem 42 lei
PN84511 - galben 42 lei
PN84513 - portocaliu 42 lei
PN84514 - maro 42 lei
PN84515 - roșu 42 lei
PN84516 - verde 42 lei
PN84517 - albastru 42 lei

Două nuanțe: 
FAG,

MESTEACĂN

posibilități de utilizare:

 fară uși

 cu uși LUNA - mini

 cu uși LUNA

 cu ambele tipuri de uși

Cea mai
mare 

ofertă de 
vestiare !

posibilitați de 
combinări diverse 

a culorilor 
datorită ușilor, 
care se comandă 

individual
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PO10065 820 lei
Vestiar LUNA KOMBI 
pentru 5 copii - Fag
Prețul afișat nu include ușile, acestea 
se comandă individual, astfel vă puteți 
alege culoarea. Ușile le regăsiți pe 
pag. anterioară.
Dimensiuni: 108,5 x 135,5 x 50 cm.  

PO100651 820 lei
Vestiar LUNA KOMBI 
pentru 5 copii - Mesteacăn
Prețul afișat nu include ușile, acestea 
se comandă individual, astfel vă puteți 
alege culoarea. Ușile le regăsiți pe 
pag. anterioară.
Dimensiuni: 108,5 x 135,5 x 50 cm.  

Îngrijire 
simplă
Curățenie 
și igienă

Înălțimea vestiarelor:
135,5 cm

înălțimea șezutului: 32 cm
Lățimea compartimentelor: 

19,5 cm
Greutate max: 200 kg.

Peretele posterior este întărit,
ceea ce crește 

rezistența vestiarelor.

Două nuanțe: 
FAG,

MESTEACĂN

posibilități de utilizare:

 fară uși

 cu uși LUNA - mini

 cu uși LUNA

 cu ambele tipuri de uși

posibilitați de combinări diverse a culorilor 
datorită ușilor, care se comandă individual

Loc pentru
papucii de casă

Loc pentru 
încălțămintea 

de afară

Pernă, săculeț și abțibild 
pentru fiecare copil

regăsiți la pag. 302-305.

Abțibilduri pentru 
vestiare

la pag. 301.
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Înălțimea vestiarelor: 130,5 cm
Lățimea compartimentelor: 19,5 cm

Înălțimea șezutului: 32 cm
Greutate max: 200 kg

Peretele posterior este întărit,
ceea ce crește 

rezistența vestiarelor.

Vestiarele LUNA
Vestiarele elegante si funcționale pentru 5 copii, sunt realizate din PAL în nuanță FAG. În partea frontală prezintă o bandă îngustă, care 

servește ca loc pentru lipirea etichetelor. Compartimentul cu cârlige folosește copiilor pentru agățarea hainelor și a genților. 
Partea inferioară a banchetei este utilizată pentru depozitarea papucilor și a pantofilor. 
Vestiarelor pot fi adăugate uși colorate, care sunt fabricate din MDF de înaltă calitate.

PO10052 460 lei
Vestiar LUNA pentru 2 copii
Prețul afișat nu include ușile, acestea 
se comandă individual, astfel vă puteți 
alege culoarea. Ușile le regăsiți 
pe această pag. 
Dimensiuni: 44,5 x 130,5 x 50 cm (L x Î x A).

PO10053 550 lei
Vestiar LUNA pentru 3 copii
Prețul afișat nu include ușile, acestea 
se comandă individual, astfel vă puteți 
alege culoarea. Ușile le regăsiți 
pe această pag.
Dimensiuni: 66 x 130,5 x 50 cm (L x Î x A).

PO10055 800 lei
Vestiar LUNA pentru 5 copii
Prețul afișat nu include ușile, acestea se comandă 
individual, astfel vă puteți alege culoarea. Ușile le 
regăsiți pe această pag. 
Dimensiuni: 108,5 x 130,5 x 50 cm (L x Î x A).

Uși pentru vestiarele LUNA
Sunt fabricate din placi melaminate MDF de calitate, 
care prin proprietățile lor înlocuiesc lemnul masiv. 
Dimensiuni: 18,5 x 66 cm (L x Î). 
Prețul este pentru 1 buc.

PN84518 - crem 42 lei
PN84511 - galben 42 lei
PN84513 - portocaliu 42 lei
PN84514 - maro 42 lei
PN84515 - roșu 42 lei
PN84516 - verde 42 lei
PN84517 - albastru 42 leiImagine ilustrativă Imagine ilustrativă

posibilitate de utilizare 
cu sau fără uși

În partea posterioară 
este loc de depozitare 

pentru căciulă, mănuși...

posibilitați de combinări diverse a culorilor datorită ușilor, 
care se comandă individual
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Îngrijire 
simplă

Curățenie 
și igienă

Imagine ilustrativă Imagine ilustrativă

Săculeț pentru pantofi
Dimensiuni: 25 x 30 cm.
Prețul este pentru 1 buc.

TJ081 - roșu 14 lei
TJ082 - verde 14 lei
TJ083 - albastru deschis 14 lei
TJ084 - albastru închis 14 lei
TJ085 - roz 14 lei
TJ086 - turcoaz 14 lei

Cea mai mare ofertă de vestiare !

În partea posterioară este 
loc de depozitare pentru 

căciulă, mănuși...

posibilitați de 
combinări diverse 

a culorilor 
datorită ușilor, 
care se comandă 

individual

Loc pentru
papucii de 

casă

Loc pentru 
pantofi

Partea frontală îngustă este pentru
lipirea abțibildurilor

Pernuță, săculeț și abțibild 
pentru fiecare copil 

regăsiți la pag. 302-305.

Abțibilduri pentru 
vestiare

regăsiți la pag. 301.
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Vestiare Emmentaler
Vestiarul se diferențiează de alte vestiare prin formele neobișnuite ale ușilor, care 

datorită mânerelor din ușă, în formă de val, sunt sigure pentru mâinile copiilor. 
Găurile din ușă le conferă o estetică plăcută și în același timp servesc pentru aerisire.

 Vă oferim trei tipuri de vestiare, pentru 4, 6 și 8 copii, care sunt fabricate din PAL 
în nuanța FAG sau MESTEACĂN. 

În spatele fiecărei uși se ascunde un spațiu cu două umerașe 
duble și spațiu pentru pantofi.

Uși pentru vestiarele Emmentaler
Sunt fabricate din placi melaminate MDF de 
calitate, care prin proprietățile lor înlocuiesc 
lemnul masiv.  
Dimensiuni: 29,5 x 74,5 cm (L x Î)

PN85518 - crem 56 lei
PN85511 - galben 56 lei
PN85513 - portocaliu 56 lei
PN85514 - maro 56 lei
PN85515 - roșu 56 lei
PN85516 - verde 56 lei
PN85517 - albastru 56 lei

Uși Stea
- pentru vestiarele Emmentaler
Sunt fabricate din plăci melaminate MDF de 
calitate, care prin proprietățile lor înlocuiesc 
lemnul masiv. 
Dimensiuni: 29,5 x 74,5 cm (L x Î).

PN95518 - crem 56 lei
PN95511 - galben 56 lei
PN95513 - portocaliu 56 lei
PN95514 - maro 56 lei
PN95515 - roșu 56 lei
PN95516 - verde 56 lei
PN95517 - albastru 56 lei

În plus vă puteți  achiziționa 
Tija pentru umerașe

 (mai multe info. la pag. 296)

posibilitați de combinări diverse a culorilor datorită ușilor, 
care se comandă individual

Vestiar Emmentaler
pentru 4 copii
Prețul afișat nu include ușile, acestea se 
comandă individual, astfel vă puteți alege 
culoarea. 
Dimensiuni: 66 x 162 x 40 cm (L x Î x A).

PO10090 - Fag 575 lei
PO100901 - Mesteacăn 575 lei

Vestiar Emmentaler
pentru 8 copii
Prețul afișat nu include ușile, acestea se comandă 
individual, astfel vă puteți alege culoarea. 
Dimensiuni: 130 x 162 x 40 cm (L x Î x A).

PO10089 - Fag 1185 lei
PO100891 - Mesteacăn 1185 lei

Vestiar Emmentaler
pentru 6 copii
Prețul afișat nu include ușile, acestea se 
comandă individual, astfel vă puteți alege 
culoarea. 
Dimensiuni: 66
Dimensiuni: 98 x 162 x 40 cm (L x Î x A).

PO10096 - Fag 915 lei
PO100916 - Mesteacăn 915 lei
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posibilitați de combinări diverse a culorilor datorită ușilor, 
care se comandă individual

Imagine ilustrativă

Cea mai 
mare

ofertă de 
vestiare !

Abțibilduri vestiare
Abțibilduri pentru 

marcarea locului în 
vestiar.
Regăsiți

la pag. 301
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Vestiar Emmentaler pentru 2 copii, scund
Prețul vestiarelor este fără uși, acestea se pot comanda 
separat, ceea ce oferă posibilitatea alegerii culorii.
Dimensiuni: 66 x 85 x 40 cm. (L x Î x A)

PO100902 - Fag 405 lei
PO100912 - Mesteacăn 405 lei

Vestiar Emmentaler pentru 4 copii, scund
Prețul vestiarelor este fără uși, acestea se pot comanda 
separat, ceea ce oferă posibilitatea alegerii culorii.
Dimensiuni: 130 x 85 x 40 cm. (L x Î x A)

PO100894 - Fag 535 lei
PO1008914 - Mesteacăn 535 lei

VESTIARE EMMENTALER - SCUNDE
Vestiarele se diferențiază de alte vestiare prin formele neobișnuite ale ușilor, care datorită 

mânerelor din ușă, în formă de val, sunt sigure pentru mâinile copiilor.
Găurile din ușă le conferă o estetică plăcută și în același timp servesc pentru aerisire.

Vă oferim trei tipuri de vestiare, pentru 2, 3 și 4 copii,
care sunt fabricate din PAL în nuanța FAG și MESTEACĂN.

În spatele fiecărei uși se ascunde un spațiu cu două umerașe duble și spațiu pentru pantofi.

posibilitați de combinări diverse  
a culorilor datorită ușilor, 
care se comandă individual

Vestiarele au compartimente 
late de până la 30 cm!  
NOMIland are lățimea 

vestiarelor până la 130 cm, 
ceea ce înseamnă mai mult 

spațiu de depozitare!

Imagine ilustrativă

posibilități de combinări 
diverse a culorilor

În plus vă puteți  achiziționa 
Tija pentru umerașe

 (mai multe info. la pag. 296)

Vestiar Emmentaler pentru 3 copii, scund
Prețul vestiarelor este fără uși, acestea se pot comanda 
separat, ceea ce oferă posibilitatea alegerii culorii.
Dimensiuni: 98 x 85 x 40 cm. (L x Î x A)

PO100903 - Fag 475 lei
PO100913 - Mesteacăn 475 lei

Uși pentru
vestiarele Emmentaler
Sunt fabricate din placi melaminate MDF de 
calitate, care prin proprietățile lor înlocuiesc 
lemnul masiv.  
Dimensiuni: 29,5 x 74,5 cm (L x Î)

PN85518 - crem 56 lei
PN85511 - galben 56 lei
PN85513 - portocaliu 56 lei
PN85514 - maro 56 lei
PN85515 - roșu 56 lei
PN85516 - verde 56 lei
PN85517 - albastru 56 lei
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Imagine ilustrativă

posibilități de combinări 
diverse a culorilor

Vestiar Emmentaler cu băncuță pentru
2 copii, scund
Prețul vestiarelor este fără uși, acestea se pot comanda 
separat, ceea ce oferă posibilitatea alegerii culorii.
Dimensiuni: 66 x 111 x 40 cm. (L x Î x A)

PO10090L - Fag 895 lei
PO100901L - Mesteacăn 895 lei

Vestiar Emmentaler cu băncuță pentru
4 copii, scund
Prețul vestiarelor este fără uși, acestea se pot comanda separat, ceea 
ce oferă posibilitatea alegerii culorii.
Dimensiuni: 130 x 111 x 40 cm. (L x Î x A)

PO10089L - Fag 1330 lei
PO100891L - Mesteacăn 1330 lei

VESTIARE EMMENTALER - CU BĂNCUȚĂ
Vestiarele se diferențiază de alte vestiare prin formele neobișnuite ale ușilor, care datorită mânerelor din 

ușă, în formă de val, sunt sigure pentru mâinile copiilor.
Găurile din ușă le conferă o estetică plăcută și în același timp servesc pentru aerisire.

Vă oferim trei tipuri de vestiare, pentru 2, 3 și 4 copii, care sunt fabricate din PAL
în nuanța FAG și MESTEACĂN.

În spatele fiecărei uși se ascunde un spațiu cu două umerașe duble.

Uși Stea
- pentru vestiarele Emmentaler
Sunt fabricate din plăci melaminate MDF de 
calitate, care prin proprietățile lor înlocuiesc 
lemnul masiv. 
Dimensiuni: 29,5 x 74,5 cm (L x Î).

PN95518 - crem 56 lei
PN95511 - galben 56 lei
PN95513 - portocaliu 56 lei
PN95514 - maro 56 lei
PN95515 - roșu 56 lei
PN95516 - verde 56 lei
PN95517 - albastru 56 lei

Înălțimea șezutului: 30,5 cm

Vestiar Emmentaler cu băncuță
pentru 3 copii, scund
Prețul vestiarelor este fără uși, acestea se pot comanda 
separat, ceea ce oferă posibilitatea alegerii culorii. 
Dimensiuni: 98 x 111 x 40 cm. (L x Î x A)

PO10083L - Fag 1160 lei
PO100893L - Mesteacăn 1160 lei
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Abțibilduri
vestiare

Abțibilduri pentru 
marcarea locului în 

vestiar.
Regăsiți

la pag. 301

Îngrijire simplă
Curățenie 
și igienă

Vestiar Arc pentru 3 copii 
Dimensiuni: 67 x 130 x 35 cm (L x Î x A).

UZ30203 - Fag 650 lei
UZ30233 - Arțar 650 lei

Vestiar Arc pentru 5 copii 
Dimensiuni: 111 x 130 x 35 cm ( L x Î x A).

UZ30205 - Fag 850 lei
UZ30255 - Arțar 850 lei

VESTIARUL ARC
Vestiarul Arc este realizat din PAL cu grosimea de 18 mm în nuanța FAG sau ARȚAR. Părțile laterale curbate prezintă siguranță pentru 

copii. Datorită dimensiunilor sale poate fi așezat și în spații mai mici. 
Vestiarul Arc poate fi așezat lângă perete, sau în interiorul spațiului când se așează 2 vestiare spate la spate.

Aveți la alegere două dimensiuni: vestiar pentru 3 copii sau vestiar pentru 5 copii.
Lățimea compartimentelor este 20 x 20 x 20 cm, ceea ce este suficient pentru fiecare copil.

Înălțimea șezutului este 32 cm.

DATORITĂ 
DIMENSIUNILOR SALE 
SE POATE AȘEZA ȘI ÎN 

SPAȚII MAI MICI.

ÎNĂLȚIMEA VESTIARELOR: 
130 CM

LĂȚIMEA 
COMPARTIMENTELOR:

20 X 20 X 20 CM
ÎNĂLȚIMEA ȘEZUTULUI:

32 CM.
ADÂNCIMEA ȘEZUTULUI: 

32 CM.

Cuier dublu practic

VESTIARUL SE 
POATE AȘEZA 

LÂNGĂ PERETE, 
DAR ȘI ÎN 

INTERIORUL 
SPAȚIULUI - 

CÂND AȘEZAȚI 2 
VESTIARE SPATE 

LA SPATE. 
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REG0002 150 lei
Poliță din metal pentru 
încălțăminte 2
Poliță simplă, practică și stabilă, din metal alb, 
pentru încălțăminte. Sarcina maximă a poliței 
este de 10 kg.
Înălțimea raftului: cca 20 cm.
Dimensiuni: 63 x 59 x 23 cm ( L x Î x A).

MBL0001 420 lei
Poliță din metal pentru 
încălțăminte 1
Poliță simplă, practică și stabilă, din metal alb, 
pentru încălțăminte. Sarcina maximă a poliței 
este de 15 kg.
Dimensiuni: 80 x 83 x 30 cm ( L x Î x A).

Poliță pentru încălțăminte
Polița este alcătuită din PAL în nuanța FAG sau ARȚAR. 
Conține 12 compartimente cu dimensiuni 22 x 20 cm, în 
care se așează ușor încălțămintea copiilor. Este așezat 
pe piciorușe ( 10 cm ), datorită cărora se întreține ușor 
curățenia. Polița se poate accesa din ambele părți.
Dimensiuni: 97 x 78 x 40 cm(L x I x A).

SA20115 - Fag 935 lei
SA20116 - Arțar 935 lei

C03 - RO nabytok-2021-2022 - 28 Da PRINT.indd   289 26. 7. 2021   14:17:35



290

123,5 cm

43
,5

 c
m

efect

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Mobilier
Ra

iu
l v

es
tia

re
lo

r p
re

șc
ol

ar
e 

/ B
an

ch
et

e 
pe

nt
ru

 v
es

tia
re

 ș
i c

ui
er

e

Vestiare colorate de perete
Vă puteți alege vestiarele de perete din patru modele magice sau fără model. 

Panourile posterioare sunt realizate din MDF de înaltă calitate, care prin 
proprietățile lor înlocuiesc lemnul masiv. Panoul este apoi înfoliat într-o folie 

rezistentă la zgârieturi, și poate fi ușor spălată. Polița este realizată din 
PAL în nuanța Arțar. Frezările conferă panoului un efect 3D.

Dimensiuni: 123,5 x 43,5 x 27 cm (L x Î x A).

Cele mai mici prețuri ale 
vestiarelor cu frezări 

3D doar la NOMILAND !

CV100 / Cod culoare 515 lei
Vestiar colorat de perete - fără motiv
Dimensiuni: 123,5 x 43,5 x 27 cm (L x Î x A).

CV101 / Cod culoare 515 lei
Vestiar colorat de perete - Soare
Dimensiuni: 123,5 x 43,5 x 27 cm (L x Î x A).

CV102 / Cod culoare 515 lei
Vestiar colorat de perete - Clopoței
Dimensiuni: 123,5 x 43,5 x 27 cm (L x Î x A).

CV103 / Cod culoare 515 lei
Vestiar colorat de perete - Stele
Dimensiuni: 123,5 x 43,5 x 27 cm (L x Î x A).

CV104 / Cod culoare 515 lei
Vestiar colorat de perete - Păsărele
Dimensiuni: 123,5 x 43,5 x 27 cm (L x Î x A).

Vestiar pentru
4 copii

Cod 
culoare Culoare

M albastru

V crem

Z verde

L galben

O portocaliu

C roșu

N natural

W alb

Cu frezare sau fără... 
...ACELAȘI preț!
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Banchete pentru vestiarele de perete
Construcția banchetelor este realizată din PAL în nuanță de Arțar. Toate banchetele au la picioare protecție pentru a preveni 

deteriorarea podelei. Plăcile laterale sunt realizate din MDF de înaltă calitate, care prin proprietățile lor înlocuiesc lemnul masiv. 
Plăcile sunt înfoliate într-o folie rezistentă la zgârieturi, lavabilă. Băncile pot fi comandate în 7 culori.

Fiecare mărime a banchetelor este disponibilă în două variante:
- A -  cu compartimente
- B - fără compartimente

Banchetă L21
Această banchetă se poate introduce și în 
vestiarele SL1.
Dimensiuni: 27,5 x 33 x 30 cm.

L21A / cod culoare  255 lei
L21B / cod culoare 205 lei

Banchetă L24
Această banchetă se poate 
introduce și în vestiarele 
SL4 și SL4 MAXI.
Dimensiuni: 123,5 x 33 x 30 cm.

L24A / cod culoare 400 lei
L24B / cod culoare 289 lei

Banchetă L22
Această banchetă se poate introduce 
și în vestiarele SL2, SL2 MAXI, SL4 
și SL4 MAXI.
Dimensiuni: 59,5 x 33 x 30 cm.

L22A / cod culoare 300 lei
L22B / cod culoare 232 lei

Banchetă L22 Arțar
Această banchetă se poate introduce 
în vestiarul SL2, SL2 MAXI, SL4 și 
SL4 MAXI. Este fabricată complet din 
PAL în nuanța  Arțar.
Dimensiuni: 59,5 x 33 x 30 cm.

L22A / Arțar 249 lei
L22B / Arțar  179 lei

Banchetă L24 Arțar
Această banchetă se poate 
introduce în vestiarele SL4 a SL4 
MAXI. Este fabricată complet din 
PAL în nuanța  Arțar.
Dimensiuni: 123,5 x 33 x 30 cm.

L24A / Arțar 349 lei
L24B / Arțar 235 lei

Cod 
culoare Culoare

M albastru

V crem

Z verde

L galben

O portocaliu

C roșu

N natural

W alb

Abțibilduri 
Universul 

Magic
Regăsiți la pag. 301.

În comparație cu alții, NOMIland
are lățimea banchetelor de până la 123,5 cm,

ceea ce înseamnă mai mult spațiu pentru șezut!

Îngrijire simplă
Curățenie 
și igienă

Loc pentru 
pantofi

Loc pentru
papucii de 
casă
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Vestiare Norișor
Vestiare practice, a căror bază sunt banchetele și polițele compartimentate,  realizate din PAL melaminat în nuanța arțar. Polițele sunt 
completate din spate cu panouri colorate de forma unui nor, pe care sunt prinse și cuiere duble. Întregul ansamblu se montează direct 

pe perete. La vestiarele Norișor, recomandăm montarea părții superioare direct pe perete. 

PN10060 375 lei
Banchetă Norișor 6 
Fabricată din PAL melaminat, în nuanța Arțar. 
Dimensiuni: 130 x 34,5 x 42 cm (L x Î x A)  

PN10030 250 lei
Banchetă Norișor 3 
Fabricată din PAL melaminat, în nuanța Arțar. 
Dimensiuni: 66 x 34,5 x 42 cm (L x Î x A)  

Cuier cu poliță Norișor 3
Dimensiuni: 66 x 40 x 26 cm (L x Î x A).

PN100313  285 lei
PN100323  285 lei
PN100333  285 lei
PN100343  285 lei

Cuier cu poliță Norișor 6
Dimensiuni: 130 x 40 x 26 cm (L x Î x A).

PN100616  420 lei
PN100626  420 lei
PN100636  420 lei
PN100646  420 lei

vestiare pentru 
3 și 6 copii

Vestiare Norișor 
în 4 culori

cuiere practice cu poliță
- compartimentate

Banchete solide cu loc 
pentru încălțăminte

Loc pentru
papucii de casă

Loc pentru 
pantofi

Cuier CHILOPOD
Vă oferim un cuier în formă de chilopod zâmbitor și colorat, 

pe care îl puteți extinde în funcție de propriile nevoi, sau 
după numărul de copii din clasă. Cuierul este realizat din 

MDF melaminat de înaltă calitate, care prin proprietățile lor 
înlocuiesc lemnul masiv. Fiecare segment/piesă cu excepția 

capului, include un cârlig dublu practic.

PN1002 135 lei
Cuier Chilopod - fără cap 
În cazul în care aveți nevoie să prelungiți cuierul, puteți simplu să 
achiziționați doar „corpul“ fară „cap“. Conține 6 piese.
Dimensiuni: 65 x 17,5 cm (L x Î). 

PN1001 140 lei
Cuier Chilopod - cu cap 
Conține 6 piese + capul chilopodului.
Dimensiuni: 76,5 x 26,5 cm (L x Î).

      PN1002 PN1002 PN1001

Lungime totală: 206,5 cm

Cuier FLORI
În continuare vă oferim un alt cuier, pe care îl puteți extinde în 
funcție de propriile nevoi, sau după numărul de copii din clasă. 

Cuierul este realizat din plăci MDF melaminate, de înaltă calitate, 
care prin proprietățile lor înlocuiesc lemnul masiv. 

Fiecare segment/piesă în formă de floare, include un cârlig practic.

PN2001 140 lei
Cuier Flori
Fiecare floare colorată conține un cuier dublu.
Dimensiuni: 60 x 18 cm (L x Î).

PN2002 130 lei
Cuier Flori - Completare
Cu această completare vă puteți prelungi cuierul 
într-un mod simplu.
Dimensiuni: 48 x 18 cm (L x Î).

PN2001 PN2002

Lungime totală:108 cm
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Vestiare Masiv
Vestiarul și băncuța Masiv sunt realizate din lemn masiv de fag lăcuit, ceea ce îi dă un aspect elegant.

Datorită dimensiunilor, sunt potrivite și în spațiile mai mici. Băncuța poate fi de asemenea utilizată și în scopuri de gimnastică.

MH50001 210 lei
Cuier pentru vestiarul Masiv 
Sunt incluse cuiere triple pentru 4 copii. 
Dimensiuni: 120 x 22 x 3,5 cm (L x Î x A)  

MH50002 490 lei
Banchetă pentru vestiarul Masiv 
Ideală nu numai pentru vestiar dar și pentru 
scopuri de gimnastică, sport. 
Dimensiuni: 120 x 34,5 x 30 cm (L x Î x A)  

soluție simplă și 
elegantă chiar și 

pentru spațiile mici

Îngrijire 
simplă

Curățenie 
și igienă

margini
 sigure

protecție 
împotriva 
zgârierii 
podelei

Cuiere 
practice 

pentru 4 copii

Abțibilduri vestiare
Abțibilduri pentru marcarea 

locului în vestiar.
Regăsiți la pag. 301.

structura masivă asigură utilizarea 
îndelungată

Loc pentru
papucii de casă

Loc pentru 
pantofi
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simplă

Curățenie 
și igienă

PO323005 315 lei
Banchetă cu compartimente 5 - Fag
Dimensiuni: 108,5 x 32 x 30 cm (L x Î x A). 

PO323003 249 lei
Banchetă cu compartimente 3 - Fag 
Dimensiuni: 66 x 32 x 30 cm (L x Î x A). 

PO323015 215 lei
Banchetă 5 - Fag
Dimensiuni: 108,5 x 32 x 30 cm (L x Î x A).  

PO323013 179 lei
Banchetă 3 Fag
Dimensiuni: 66 x 32 x 30 cm (L x Î x A). 

Banchetele în nuanța FAG și MESTEACĂN 
Au fost concepute la cerea clienților noștri. Sunt fabricate din PAL melaminat în nuanța FAG / MESTEACĂN. 

Pentru nevoile dvs. vă oferim banchete cu dimensiuni potrivite în două variante: 
a) cu compartimente pentru papucii de casă, b) fără compartimente

PO324005 315 lei
Banchetă cu compartimente 5
- Mesteacăn
Dimensiuni: 108,5 x 32 x 30 cm (L x Î x A).

PO324003 249 lei
Banchetă cu compartimente 3 
- Mesteacăn 
Dimensiuni: 66 x 32 x 30 cm (L x Î x A).

PO324015 215 lei
Banchetă 5 - Mesteacăn
Dimensiuni: 108,5 x 32 x 30 cm (L x Î x A).  

PO324013 179 lei
Banchetă 3 - Mesteacăn
Dimensiuni: 66 x 32 x 30 cm (L x Î x A). 

Loc pentru
papucii de casă

Loc pentru 
pantofi
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Cuier Steluțe
Sunt incluse 4 cuiere duble.
Dimensiuni: 53,5 x 15 cm (L x Î).

PN30041 - galben 95 lei
PN30042 - portocaliu  95 lei
PN30043 - roșu 95 lei
PN30044 - albastru  95 lei
PN30045 - verde 95 lei

Cuier Trenuleț - Locomotivă
Dimensiuni: 42 x 30 cm (L x Î).

PN30021 - galben 85 lei
PN30022 - portocaliu 85 lei
PN30023 - roșu 85 lei
PN30024 - albastru 85 lei
PN30025 - verde 85 lei

Cuier Trenuleț - Vagon
Dimensiuni: 38 x 22 cm (L x Î).

PN30031 - galben 65 lei
PN30032 - portocaliu 65 lei
PN30033 - roșu 65 lei
PN30034 - albastru 65 lei
PN30035 - verde 65 lei

Cuierul Steluțe
Datorită formei sale, puteți conecta atâtea cuiere, simultan, de câte aveți 

nevoie. Îl oferim în 5 culori luminoase. Cuierul este realizat 
din plăci MDF melaminate, de înaltă calitate, care prin 

proprietățile lor înlocuiesc lemnul masiv.

Cuierul Trenuleț
Vă oferim două tipuri de piese de tren, și anume: locomotivă și vagoane. Prin combinarea lor 

puteți crea un tren atât de lung, în funcție de cât aveți nevoie. Ambele tipuri pot fi comandate în 
5 culori luminoase, ceea ce extinde și mai mult opțiunile de combinare. Cuierul este realizat din 

plăci MDF melaminate, de înaltă calitate, care prin proprietățile lor înlocuiesc lemnul masiv.

Sarcină max: 2 kg / 1 cuier de lemn.

Pin alegerea din cele 
5 culori puteți să vă 
creați un trenuleț 

viu colorat

finisare de 
calitate, detalii 

frumoase

DATORITĂ FORMEI IDEALE, 
PUTEȚI AȘEZA, UNUL LÂNGĂ 

ALTUL, ATÂTEA CUIERE DE 
CÂTE AVEȚI NEVOIE.

Lungime totală: 160,5 cm

Lungime totală: 267,5 cm

Lungime totală: 156 cm
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prin așezarea alăturată puteți crea o 
combinație colorată pentru mai mulți copii

Cuier Basic
Sunt incluse 5 cuiere duble.
Dimensiuni: 53,5 x 10 cm.

PN30061 - galben 75 lei
PN30062 - portocaliu 75 lei
PN30063 - roșu 75 lei
PN30064 - albastru 75 lei
PN30065 - verde 75 lei

Cuier Valuri
Sunt incluse 5 cuiere duble.
Dimensiuni: 53,5 x 10 cm.

PN30051 - galben 92 lei
PN30052 - portocaliu 92 lei
PN30053 - roșu 92 lei
PN30054 - albastru 92 lei
PN30055 - verde 92 lei

FN0010 10 lei
Tijă pentru umerașe 
Tija de crom pentru umerașe este ideală pentru dulapurile Emmentaler 
(PO100901, PO10090, PO10089, PO100891) și dulapurile din seria 
Mobilier Magic (SD8, SD4, SD4N, SD2N, SL4, SL2, SL1, SL4X, SL2X).
pachetul conține tot ce este nevoie pentru montaj - tija, 2 suporturi, 
4 șuruburi. Dimensiuni: 30 x 3 x 1,5 cm. 
Lungimea tijei cu suporturi: 30,4 cm

Cuier Basic și Valuri
Vă oferim alte două cuiere, care se pot extinde conform propriilor nevoi, sau după numărul de copii din clasă. 

Cuierul este realizat din plăci MDF melaminate, de înaltă calitate, care prin proprietățile lor înlocuiesc lemnul masiv.
 Fiecare cuier poate fi comandat în 5 culori luminoase.

Abțibilduri 
vestiare

Abțibilduri pentru 
marcarea locului 

în vestiar.
Regăsiți la pag. 

301.
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PN300101 79 lei
Cuier - Fluturi
Dimensiuni: 53,5 x 20 cm (L x Î).

PN300106 79 lei
Cuier - Castel
Dimensiuni: 53,5 x 22 cm (L x Î).

PN300105 79 lei
Cuier - Rățuște
Dimensiuni: 45 x 20 cm (L x Î).

PN300104 79 lei
Cuier - Trenuleț
Dimensiuni: 53,5 x 20 cm (L x Î).

PN300103 79 lei
Cuier - Flori
Dimensiuni: 53,5 x 20 cm (L x Î).

PN300102 79 lei
Cuier - Norișor
Dimensiuni: 53,5 x 20 cm (L x Î).

Cuiere minunate, estetice și elaborate 
calitativ, sunt ideale pentru spațiile mici.  

Ajunge să le fixați pe perete

Sarcină max: 2 kg / 1 cuier de lemn.

Cuier
Cuier colorat din lemn cu motiv 3D 
cu animăluțe și 3 cuiere de lemn.
Dimensiuni: 29 x 15,6 x 4,6 cm.

GO60847 - Animalele Africii 46 lei
GO60848 - Ferma 46 lei

Săculețe pentru 
încălțăminte
Dimensiuni: 25 x 30 cm.
Prețul este pentru 1 buc.

TJ081 - roșu 14 lei
TJ082 - verde 14 lei
TJ083 - albastru deschis 14 lei
TJ084 - albastru închis 14 lei
TJ085 - roz 14 lei
TJ086 - turcoaz 14 lei

Săculețe pentru 
încălțăminte cu 
diverse motive, 
sau cu motivele 

Mobilierului 
Magic regăsiți 

la pag. 302-305.
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NM3555  18,5 lei
Abțibilduri Universul Magic

KNK09005 6,5 lei
Cuier metalic autoadeziv, pătrat, 
2 buc 
Cuierul se poate lipi pe orice suprafață netedă. 
Înainte de a se lipi, suprafața trebuie curățată și 
degresată. Pe zona cuierului este posibilă lipirea 
abțibildului din oferta noastră. ( Se comandă 
separat de pe această pag.)
Pachetul conține 2 buc.
Dimensiunea zonei pentru abțibild: 3,5 x 3, 5 cm.
Dimensiunea întregului cuier: 3,5 x 4 cm.

KNK09004 6,5 lei
Cuier metalic autoadeziv, 
rotund, 2 buc. 
Cuierul se poate lipi pe orice suprafață 
netedă. Înainte de a se lipi, suprafața 
trebuie curățată și degresată. 
Pachetul conține 2 buc.
Diametrul zonei rotunde: 3, 5 cm.
Dimensiunea întregului cuier: 3, 5 x 4 cm.

Cuier metalic autoadeziv, 1 buc
Cuierul se poate lipi pe orice suprafață netedă. 
Înainte de a se lipi, suprafața trebuie curățată și 
degresată. 
Pachetul conține 1 buc.

KNK09006 - cuier cu 3 agățători  (12x3 cm) 9 lei
KNK09007 - cuier cu 4 agățători (16x3 cm) 11,5 lei

ABȚIBILDURI PENTRU CUIERE
Abțibildurile sunt potrivite pentru Cuierul metalic

autoadeziv KNK09005 din oferta noastră.
Dimensiunea unui abțibild: 3 x 3 cm.

ALEGEȚI PENTRU 
COPII VOȘTRII 

DIN FRUMOASELE 
MODELE 

COLORATE

DIMENSIUNE 
NOUĂ 

3 X 3 CM

NM3557 10 lei
Abțibilduri Jucării

NM3556 10 lei
Abțibilduri Oraș

Cuier puzzle
Prin combinarea mai multor culori veți obține 
un cuier ideal pentru orice clasă. Colțurile 
rotunjite oferă o siguranță maximă. Piesele 
se potrivesc unele în celălalte ca niște 
puzzle-uri. Copiii și părinții îl vor adora.
Dimensiuni: 15 x 8 cm.
Categoria de vârstă: 0+

AV01053 - albastru 45 lei
AV01039 - roșu 45 lei
AV01046 - galben 45 lei
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FM222011 300 lei
Cuier cu grilaj pentru, 
costume - dublu 
Datorită celor două grilaje, acest 
cuier oferă un spațiu suplimentar 
pentru a atârna costumele și 
măștile de carnaval.
Lățime:90 - 142 cm.
Adâncime: 44 cm.
Înălțime: 97 - 170 cm.

FM2211 225 lei
Cuier de birou W11 
Cuierul este potrivit pentru 
agățarea hainelor. Fabricat 
din oțel.
Înălțime: 178 cm. 

Cuier cu grilaj pentru costume
Cuierele pentru măștile și costumele de carnaval sunt realizate din oțel cromat combinat 
cu plastic. Pe grila practică puteți plasa recipiente din plastic care sunt potrivite pentru 

depozitarea diferitelor accesorii. Înălțimea și lățimea pot fi reglate după preferințe.

VN58838 610 lei
Cărucior mobil pentru 
costume
Ideal pentru depozitarea costumelor.
Buzunarele de depozitare pe ambele 
fețe și recipientul de sârmă practic 
pe partea inferioară a căruciorului 
oferă o mulțime de spațiu pentru 
depozitarea obiectelor mici.
Dimensiuni: 86 x 6,5 x 45,2 cm.

FM2213 470 lei
Cuier de birou W13 
Cuierul este potrivit pentru 
agățarea hainelor. Fabricat din 
lemn în nuanța aninului.
Înălțime: 179 cm. 

BQ1505 16,5 lei
Placă pentru încălțăminte 
Placă din plastic pentru încălțămintea 
udă sau plină de noroi. 
Dimensiuni: 75 x 38 x 3 cm

Prețul cuierului nu include cutiile 
de depozitare din plastic. Puteți să le 
comandați separat de la pagina 233, 

astfel vă puteți alege și culoarea.

posibilități multiple de utilizare 
datorită lățimii și înălțimii 

reglabile
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Benzi de siguranță pentru ușă  
Pachetul conține 2 benzi de siguranță fabricate  din plastic rezistent dar 
și flexibil. Benzile de siguranță se montează ușor pe ușă și pe tocul uși. 
Montajul durează max 6 min. Benzile sunt prevăzute cu părți autocolante, 
dar pentru o siguranță mai mare se pot fixa în plus și cu cuișoare. Sunt 
ideale pentru toate ușile de grosime de până la 5 cm. După montaj trebuie 
respectat un unghi de deschidere a ușii de max 110°.
Lungimea benzii: 1,2 m.

Benzi de siguranță pentru ușă
Aceste benzi sunt recomandate în instituțiile preșcolare 

pentru prevenirea rănirilor.
Statisticile arată că prinderea degetelor în ușă este unul 

dintre cele mai întâlnite accidente în cazul copiilor de până la 
5 ani, care au nevoie de îngrijiri specializate. Urmați și dvs. 
școlile europene, care se ocupă de siguranța elevilor lor.  

Aveți grijă de siguranța 
copiilor în instituțiile 
preșcolare, grădinițe

 școli dar și acasă.

Suport pentru suzete - Arici
Parte a suportului sunt și cele 14 cârlige pentru 
agățarea suzetelor sau a altor obiecte mici. 
Dimensiuni: 59 x 39,5 x 19,5 cm (L x Î x A).

LM1001  235 lei
LM1002  235 lei

Suport pentru suzete
Suport și în același timp poliță, este ideal nu numai pentru 

suzete dar și pentru expunerea de mici obiecte care 
pot fi agățate de cuiere. Panoul în formă de arici zâmbitor 

este fabricat din plăci MDF de calitate, care prin 
proprietățile lor înlocuiesc lemnul masiv. Panoul este 

ulterior înfoliat cu folie rezistentă la zgârieturi, lavabilă. 
Polița este fabricată din PAL în nuanța Arțar.

Ariciul se poate așeza pe orice suprafață dreaptă sau se 
poate agăța pe perete.

posibilitate 
de agățare
 pe perete

pentru
14 copii

AV00469 49 lei
Opritor de siguranță 
pentru ușă - picioruș 
Opritor de ușă autoadeziv care ve ține 
ușa deschisă sau va bloca lovirea ușii 
de perete. Ideal pentru ușile care se 
află la o distanță de 0,5 - 2,5 cm de 
podea. Datorită suprafeței autoadezive, 
se poate dezlipi, și lipi din nou în altă 
parte. Dimensiuni: 11,6 x 9 cm.
Categoria de vârstă: 0+ 

AV00179 49 lei
Opritor de siguranță 
pentru ușă - Mânuță 
Datorită acestui opritor de spumă 
pentru ușă, degetuțele copiilor vor 
rămâne în siguranță. Opritorul se poate 
fixa pe ușă atât pe partea verticală cât 
și orizontală, fără să fie nevoie să îl 
lipiți în alt loc. Prin apăsarea pe butonul 
albastru puteți ușor roti mânuța în altă 
direcție și astfel puteți închide ușa sau 
din contră să blocați închiderea. Se 
fixează cu ajutorul benzii autocolante 
care se află pe mânuță.
Dimensiuni: 12 x 10 cm.
Categoria de vârstă: 0+ 

AV00209 205 lei
Protector de colț - Creion 
Creion masiv și rezistent la apă, fabricat din poliuretan cu o suprafață 
netedă va proteja fiecare copil de rănire în cazul lovirii de colțuri. Este 
ideal pentru utilizarea în interior dar și exterior, materialul este ignifug, 
și rezistent la temperaturi între -20°C + 80 °C. Se fixează cu ajutorul 
siliconului, acesta nu face parte din pachet. Dimensiuni: 100 x 7 x 7 cm. 
Categoria de vârstă: 0+ 
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NM0557 10 lei
Jucării

NM0556 10 lei
Oraș

Abțibilduri pentru vestiare

Set de 25 de abțibilduri pentru marcarea locului în 
vestiar, pentru marcarea sertarului, șamd...

Dimensiunile unui abțibild: 5 x 5,5 cm.

NM0555 20 lei
Abțibilduri
Universul Magic

Căsuță poștală
Lățimea poliței pentru exponate: 9,5 cm.
Diametrul găurilor pentru mesaje 4,3 cm.
Dimensiuni: 53,5 x 55 x 12 cm (L x Î x A).

LM1201  499 lei
LM1202  499 lei

Căsuța poștală
Un mod creativ cum să schimbați mesaje, desene, sau cadouri mici între 
copii sau între copii și educatoare. Pentru o mai bună gestionare, se pot 
lipi deasupra găurilor, numele copiilor sau insigna lor personală. Părțile 

colorate sunt fabricate din plăci MDF înfoliate  în folie lavabilă, rezistentă 
la zgârieturi. Polița mică este  fabricată din PAL în nuanța Arțar și se poate 
folosi pentru  expunerea micilor lucrări ale copiilor. Căsuța poștală se poate 

așeza pe orice suprafață dreaptă sau se poate agăța pe perete.

posibilitate 
de agățare
 pe perete

Pentru 
14 copii

EPL110270 36 lei
Abțibilduri din lemn - Diverse 
Set de 24 de abțibilduri pentru marcarea 
vestiarului, sertarului, patului șamd. 
Dimensiuni: 3,5 x 3,5 x 0,5 cm.

EPL110271 20,5 lei
Abțibilduri - Animăluțe 
Set de 24 de abțibilduri pentru marcarea 
vestiarului, sertarului, patului șamd. 
Dimensiuni: 3,5 x 3,5 cm.

EPL110272 20,5 lei
Abțibilduri - Diverse
Set de 24 de abțibilduri pentru marcarea 
vestiarului, sertarului, patului șamd. 
Dimensiuni: 3,5 x 3,5 cm.

Abțibilduri universul Magic 
Set de 53 de abțibilduri din folie rezistentă la apă cu dimensiunile 5 x 5,5 cm. Motivele abțibildurilor 

universul Magic se potrivesc cu motivele frezărilor aplicate pe mobilierul Magic, ceea ce permite 
fiecărui copil să aibe propria sa imagine (insignă) pentru marcarea tuturor lucrurilor sale.

NM0777 5,5 lei
Etichete de marcare, 
autocolante, 53 buc
Etichetele autoadezive servesc la marcarea, 
personalizarea polițelor sau a altor  obiecte. 
Fiecare etichetă conține o imagine 
(corespunzătoare cu modelele de frezări din 
seria noastră de mobilier - Mobilier magic) și 
spațiu pentru nume.
Dimensiunea unei etichete: 1 x 5 cm.

La achiziția vestiarelor din seria ”Mobilier Magic” 
(pag. 96-103) primiți

un set de 53 de abțibilduri Universul Magic.
* excepție fac banchetele pentru vestiare
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NM0555 20 lei
Abțibilduri Universul Magic

Fiecare copil poate avea cu ajutorul 
“Mobilierului magic” propria imagine (insignă) 

pentru marcarea tuturor lucrurilor sale.
- pe ușă

- pe pat

- pe sertar
- pe pernuță

- pe săculeț

AM PROPRIA IMAGINE

- în baie

- pe pahar- pe vestiar

- pe ștampilă

Pernuță, Săculeț și Abțibild cu motiv Magic 
pentru fiecare copil 

Am adăugat motivele frezărilor din „Mobilierul Magic“ pe Pernuțe și pe Săculețe  pentru încălțăminte. De acum, copiii pot avea imagi-
nea lor pe tot ce folosesc  în grădiniță și ce le aparține doar lor. Acest lucru oferă copiilor un sentiment de 

independență și importanță. La alegere, există 53 de motive frumoase - fiecare copil 
își va alege cu siguranță imaginea sa unică.

Pernuță cu motiv Magic
Dimensiuni: 35 x 35 cm.

Prețul este pentru 
1 buc. Se pot spăla la 40°C.
Alegeți-vă motivul pernuței

după codul
 aferent de la pag. alăturată.

Preț: 27 lei
Codurile de produs le 

regăsiți pe pag. următoare

Preț: 19 lei
Codurile de produs le 

regăsiți pe pag. următoare

Săculeț pentru încălțăminte  
cu motiv Magic

Dimensiuni: 25 x 30 cm. Prețul este 
pentru 1 buc. Se pot spăla la 40°C.

Alegeți-vă motivul săculețului după codul
 aferent de la pag. alăturată.
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Cod 
PERNUȚĂ

Cod
SĂCULEȚ Motiv

1. TJ45100 TJ55100 Soare

2. TJ45101 TJ55101 Lună

3. TJ45102 TJ55102 Pom cu frunze
4. TJ45103 TJ55103 Pom conifer
5. TJ45104 TJ55104 Floare
6. TJ45200 TJ55200 Pisicuță
7. TJ45201 TJ55201 Cățeluș
8. TJ45202 TJ55202 Ursuleț
9. TJ45203 TJ55203 Iepuraș

10. TJ45204 TJ55204 Rățușcă
11. TJ45205 TJ55205 Fluture
12. TJ45206 TJ55206 Buburuză
13. TJ45207 TJ55207 Albinuță
14.  TJ45208 TJ55208 Pasăre
15. TJ45209 TJ55209 Lebădă
16. TJ45210 TJ55210 Arici
17. TJ45211 TJ55211 Melc
18. TJ45212 TJ55212 Cârtiță
19. TJ45213 TJ55213 Șoricel
20. TJ45214 TJ55214 Peștișor
21. TJ45300 TJ55300 Văcuță
22. TJ45301 TJ55301 Capră
23. TJ45302 TJ55302 Oiță
24. TJ45303 TJ55303 Căluț
25. TJ45304 TJ55304 Cocoș
26. TJ45305 TJ55305 Pui
27. TJ45306 TJ55306 Găinușă
28. TJ45400 TJ55400 Elefant
29. TJ45401 TJ55401 Hipopotam
30. TJ45402 TJ55402 Leu
31. TJ45403 TJ55403 Rinocer
32. TJ45404 TJ55404 Maimuță
33. TJ45405 TJ55405 Palmier
34. TJ45406 TJ55406 Elefant 1
35. TJ45407 TJ55407 Broască Țestoasă
36. TJ45408 TJ55408 Delfin
37. TJ45409 TJ55409 Bufniță
38. TJ45410 TJ55410 Broscuță
39. TJ45411 TJ55411 Furnică
40. TJ45500 TJ55500 Vapor
41. TJ45501 TJ55501 Mașină
42. TJ45502 TJ55502 Avion
43. TJ45503 TJ55503 Tren
44. TJ45504 TJ55504 Elicopter
45. TJ45505 TJ55505 Rachetă
46. TJ45600 TJ55506 Fetiță
47. TJ45601 TJ55601 Zmeu
48. TJ45602 TJ55602 Clovn
49. TJ45603 TJ55603 Hrib
50. TJ45604 TJ55604 Cireșe
51. TJ45605 TJ55605 Prune
52. TJ45606 TJ55606 Măr

53. TJ45607 TJ55607 Pară

insignă 
- motiv
pentru

 fiecare 
copil
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Pernuță, săculeț și abțibild pentru 
fiecare copil

Vă oferim pernuțe și săculețe pentru încălțăminte cu motive vesele pentru 
copiii din grădinița dvs. În același timp, am creat o ediție specială de 

abțibilduri pentru vestiare, astfel încât fiecare copil să poată avea ”propria” 
sa pernuță, săculeț pentru încălțăminte și propriul abțibild pe dulăpior. 

La alegere, există 25 de modele minunate. 
Această idee provine din experiență noastră, că fiecare copil preșcolar

 și școalar vrea să aibă ceva care îi aparține numai lui. 
Alăturați-vă nouă și îndepliniți dorințele copiilor noștri!

Pernuță

săculeț
 încălțăminteabțibild 

 vestiar

motive
 simple

 de reținut

Fiecare preșcolar
se va bucura...

... de pernuță, săculeț și abțibild pentru 
vestiar cu propria insignă - motiv

Pernuță cu motiv
Dimensiuni: 35 x 35 cm.

Prețul este pentru 
1 buc. Se pot spăla la 40°C. Alegeți-vă 

motivul săculețului după codul
aferent de la pag. alăturată. 

Preț: 27 lei
Codurile de produs le 

regăsiți pe pag. următoare

Săculeț încălțăminte cu motiv
Dimensiuni: 25 x 30 cm. Prețul este pentru 1 buc. 

Se pot spăla la 40°C. Alegeți-vă 
motivul săculețului după codul
aferent de la pag. alăturată.

Preț: 19 lei
Codurile de produs le 

regăsiți pe pag. următoare
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 Cod PERNUȚĂ Cod SĂCULEȚ  Motiv  Cod PERNUȚĂ Cod SĂCULEȚ  Motiv
 TJ3501 TJ2501 Camion
 TJ3502 TJ2502 Tobă
 TJ3503 TJ2503 Culori
 TJ3504 TJ2504 Chitară
 TJ3505 TJ2505 Jeep
 TJ3506 TJ2506 Cărucior
 TJ3507 TJ2507 Rățușcă
 TJ3508 TJ2508 Baloane
 TJ3509 TJ2509 Joc Piramidă
 TJ3510 TJ2510 Avion 1
 TJ3511 TJ2511 Bicicletă
 TJ3512 TJ2512 Puzzle incastru
 TJ3513 TJ2513 Găleată

 TJ3514 TJ2514 Trenuleț cuburi
 TJ3515 TJ2515 Avion  2
 TJ3516 TJ2516 Morișcă
 TJ3517 TJ2517 Bile
 TJ3518 TJ2518 Minge
 TJ3519 TJ2519 Balon
 TJ3520 TJ2520 Elicopter 2
 TJ3521 TJ2521 Zmeu 2
 TJ3522 TJ2522 Corabie
 TJ3523 TJ2523 Tren 2
 TJ3524 TJ2524 Mașină 2
 TJ3525 TJ2525 Joc construcție

Camion

Baloane

Avion 2

Corabie

Tobă

Joc Piramidă

Morișcă

Tren 2

Culori

Avion 1

Bile

Mașină 2

Chitară

Bicicletă

Minge

Joc construcție

Jeep

Puzzle incastru

Balon

Cărucior

Găleată

Elicopter 2

Rățușcă

Trenuleț cuburi

Zmeu 2

NM0558 14,5 lei
Abțibilduri pentru vestiar
Set de 25 de abțibilduri pentru marcarea locului în vestiar, a 
sertarului, a patului șamd. Sub imagine este loc pentru numele 
copilului. Dimensiunea unui abțibild: 5 x 5,5 cm.

Alegeți pentru copiii dvs. din 
frumoasele și coloratele motive

Comandați pernuțele și săculețele  
pentru încălțăminte după codul  

aferent, din tabelul de pe această pag.

Sub imagine puteți să 
scrieți numele copilului

insignă - motiv
pentru fiecare copil

la fel pe pernuță, pe săculețul 
pentru încălțăminte și pe 
abțibildul pentru vestiar
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Polițe de baie cu cuiere 
- pentru 3 copii
Lățime: 43,5 cm. 
UZ1741 229 lei
UZ1742 229 lei
UZ1743 229 lei
UZ1744 229 lei
UZ1746 229 lei
UZ1747 229 lei

Polițe de baie cu cuiere 
- pentru 5 copii
Lățime: 71,1 cm. 
UZ1941 340 lei
UZ1942 340 lei
UZ1943 340 lei
UZ1944 340 lei
UZ1946 340 lei
UZ1947 340 lei

Polițe de baie cu cuiere 
- pentru 6 copii
Lățime: 84,9 cm. 
UZ2041 395 lei
UZ2042 395 lei
UZ2043 395 lei
UZ2044 395 lei
UZ2046 395 lei
UZ2047 395 lei

Polițe de baie cu cuiere 
- pentru 4 copii
Lățime: 57,3 cm. 
UZ1841 280 lei
UZ1842 280 lei
UZ1843 280 lei
UZ1844 280 lei
UZ1846 280 lei
UZ1847 280 lei

Polițe de baie
Polițele de baie sunt fabricate din PAL melaminat de înaltă calitate.

Culoarea panoului posterior poate fi selectată din 6 culori.
Înălțimea panoului: 68 cm. Lățimea panoului depinde de tipul acestuia (pentru câți copii). Adâncimea totală: 11 cm.

Compartimentele verticale și polițele sunt în culoarea alb. Înălțimea pereților verticali despărțitori: 60 cm.
Lățimea polițelor (spațiul dintre pereții verticali): 12 cm.

Fiecare compartiment conține un cuier dublu pentru agățarea prosopului.

Mai multe informații la pag. 302

Condițiile 
de igienă 

Îndeplinite 
prin 

despărțirea 
prosoapelor și 
a paharelor

polițele de 
baie cu cuiere 
disponiblie în 

6 culori

În comparație cu alții, NOMIland are 
toate polițele de baie mai late, ceea ce
 permite oferirea unui spațiu mai mare 

fiecărui copil!
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Poliță de baie pentru 5 pahare
Se livrează împreună cu panoul colorat 
din spate. Paharele și prosoapele se vând 
separat.
Dimensiuni: 60,3 x 40 x 14,3 cm (L x Î x A).

PN10051 - Rațuște 180 lei
PN10052 - Peștișori 180 lei
PN10053 - Căluț de mare 180 lei

Poliță de baie 
pentru 10 pahare
Se livrează împreună cu panoul colorat din 
spate. Paharele și prosoapele se vând separat.
Dimensiuni: 60,3 x 40 x 22,3 cm (L x Î x A).

PN10041 - Rățuște 220 lei
PN10042 - Peștișori 220 lei
PN10043 - Căluț de mare 220 lei

Polițe de baie pentru pahare
Panourile din spate cu motive colorate și frumoase pentru copii, sunt fabricate din plăci melaminate de tip MDF.

Polițele cu orificii pentru pahare sunt fabricate din placă brută de MDF, care este acoperită cu o folie impermeabilă, lavabilă, 
prin urmare, îndeplinește cerințele de igienă.

 La alegere, oferim completuri de 5 sau 10 pahare.

Prin așezarea alăturată puteți crea 
combinații colorate pentru mai mulți copii

Diametrul 
orificiului 

pentru pahare
6,7 cm

motive drăgălașe 
de frezări

Paharul colorat
Volum: 0,3 l. Prețul este pentru 1 buc.

BT10301  5,5 lei
BT10302  5,5 lei
BT10303  5,5 lei
BT10304  5,5 lei
BT10305  5,5 lei
BT10306  5,5 lei
BT10307  5,5 lei

Prosoapele 
pentru copii le 

regăsiți la 
pag. 309

Abțibilduri pentru
marcarea locului.

Mai multe info.
la pag. 301

Paharele sunt de calitate 
superioară, iar 

proeminențele ajută 
copii să prindă paharul mai 

bine
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LM2205 / Cod culoare 155 lei
Poliță de baie colorată 
Valuri
Parte a acesteia sunt 5 cuiere duble.
Dimensiuni: 50 x 31 x 15 cm.

Polițe pentru pahare - Grilă
Polițele simple sunt fabricate din PAL melaminat de înăltă calitate în nuanța

Arțar sau în culoarea Alb.
Puteți să vă alegeți din două dimensiuni - cu spațiu pentru 6 sau pentru 20 de pahare. 

Dimensiuniea spațiului pentru un pahar: 12 x 20 cm (L x Î).

Poliță pentru pahare 
- Grilă 20
Dimensiuni: 139,8 x 46 x 15,2 cm
(L x Î x A).

LM11201 - Arțar 330 lei
LM11202 - Alb 330 lei

Mai multe informații la pag. 302

Cod 
culoare Culoare

M albastru

V crem

Z verde

L galben

O portocaliu

C roșu

N natural

W alb

Poliță de baie colorată
Toate părțile poliței sunt fabricate din plăci MDF de înaltă calitate, care prin proprietățile lor înlocuiesc lemnul masiv.

Plăcile sunt acoperite cu o folie rezistentă la uzură, care poate  fi spălată. Datorită rezistenței lor la apă, aceste 
polițe reprezintă soluția perfectă pentru băi. Un accesoriu  adecvat pot fi abțibildurile noastre, cu care copiii își 

marchează spațiul pentru proprul pahar și umeraș.

NM0777 5,5 lei
Etichete de marcare, 
autocolante, 53 buc
Etichetele autoadezive servesc la 
marcarea, personalizarea polițelor 
sau a altor obiecte. Fiecare etichetă 
conține o imagine (corespunzătoare 
cu modelele de frezări din seria 
noastră de mobilier - Mobilier magic) 
și spațiu pentru nume.
Dimensiunea unei etichete: 1 x 5 cm.

Poliță pentru pahare 
- Grilă 6 
Dimensiuni: 43,2 x 46 x 15,2 cm
(L x Î x A).

LM11061 - Arțar 139 lei
LM11062 - Alb 139 lei

puteți alege din
 două nuanțe
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Oglinzi 
Ramele colorate, cu motive plăcute, sunt fabricate 
din plăci MDF de calitate, iar oglinzile sunt fabricate 
din plastic care nu se sparge. Oglinzile ajută copiii în 
exprimare și sunt un ajutor minunat în exercițiile de 
logopedie.

PN40001 - Soare (diametru 40 cm) 109 lei
PN40002 - Stea (diametru 38 cm) 109 lei
PN40003 - Floare (diametru 40 cm) 109 lei
PN40004 - Norișor (60 x 35 cm) 140 lei

LH526040 165 lei
Set oglinzi terapeutice 
Set de 4 oglinzi de forme și 
culori diferite. Ramele oglinzilor 
sunt fabricate din spuma solidă 
și rezistentă. Oglinzile oferă 
siguranță copiilor deoarece sunt 
fabricate din acril. 
Prin îndoire imaginea devine 
concavă sau convexă 
Dimensiuni: 28 x 31 x 0,8 cm.
Categoria de vârstă: 3+ 

Preț pentru
3 buc

Prosoape pentru copii - set
Prosoape din țesătură frotir. 
Setul conține 3 buc.
Dimensiuni: 30 x 50 cm.

PK529633 - roz 30 lei
PK529637 - portocaliu 30 lei
PK529631 - alb 30 lei
PK529636 - galben 30 lei
PK529634 - verde 30 lei
PK529632 - albastru deschis 30 lei
PK529635 - albastru închis 30 lei
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Perete despărțitor, care oferă intimitatea necesară fiecărui copil

Perete despărțitor în 8 culori

Prindere în perete (2x)Prindere în podea

KR1641ST - verde 315 lei
KR1642ST - roșu 315 lei
KR1643ST - portocaliu 315 lei
KR1644ST - galben 315 lei
KR1646ST - albastru 315 lei
KR1647ST - alb 315 lei
KR1648ST - fag 315 lei
KR1649ST - arțar 315 lei

Perete despărțitor
Fabricat din PAL melaminat de înaltă calitate, cu 
canturi ABS, disponibil în 8 culori. Un mod ideal 
de a despărți spațiul pentru igiena zilnică. Pentru 
o mai mare stabilitate este nevoie de prindere în 
trei puncte (2x în perete + 1x pardoseală) 
Grosime: 2 cm.
Dimensiunile piciorului de sprijin: 14 cm.
Dimensiunile peretelui fără piciorul de 
sprijin: 60 x 120 cm.

LM00104 32 lei
Set picioare
Setul conține 4 picioare, care se pot regla pe înălțime în cazul 
pardoselii strâmbe. Dimensiuni: 4 x 4 cm (L x L).
Înălțimea picioarelor se poate regla de la 6,2 - 8 cm.

LM00204 45 lei
Set rotile
Setul conține 4 rotile cauciucate de calitate, dintre care 2 
sunt prevăzute cu frână care oferă o siguranță suplimentară.  
Diametrul rotilei: 5,5 cm. Înălțimea rotilei cu suport: 6,5 cm.

cu ajutorul 
piciorelor 
veți avea un 
cărucior fix

cu ajutorul 
rotilelor veți 
a avea un 
cărucior mobil

Cărucioare de baie
Structura de bază a cărucioarelor de baie este realizată din PAL melaminat de înaltă calitate în culoarea Alb.

Polița cu orificiile pentru pahare, precum și partea inferioară, sunt fabricate din plăci MDF ce sunt acoperite cu o 
folie albă impermeabilă, care se curăță ușor și nu se umflă în cazul contactului cu apa.

Canturile separatoarelor verticale, le puteți alege din 4 culori diferite. Pentru Cărucior vă puteți alege Setul de rotile 
sau Setul de picioare, în funcție de nevoile dvs.

.
Lățimea spațiului dintre separatoarele verticale: 10,5 cm. Fiecare compartiment conține un cuier dublu pentru 

agățarea prosopului.

Cărucior de baie pentru 12 copii
Conține spații pentru prosoape, și orificii 
pentru pahare,  pentru 12 copii.
Dimensiuni fără picioare / rotile: 
76 x 30 x 85,5 cm (L x A x Î).

LM10121 - cant alb 795 lei
LM10122 - cant galben 795 lei
LM10123 - cant portocaliu 795 lei
LM10124 - cant verde 795 lei

în cazul 
contactului 

cu apa 
Polița pentru 

pahare nu 
se umflă! Abțibilduri pentru marcarea 

locului regăsiți la pag. 301
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paturi 
masive

paturi 
pliabile

patul 
lacrimă

paturi 
din plastic

Cea mai mare ofertă 

de paturi și accesorii de pat,

de pe piață!

accesorii 
pentru paturiSuport pentru 

paturi pliabile 
și saltele

Perdea Mare

paturi
colorate
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RAIUL paturilor pentru copii
În oferta noastră găsiți paturi masive în nuanța Arțar, Fag, paturi colorate din seria „Mobilier Magic“, precum și paturi din plastic.

Pentru o manevrare ușoară, vă putem oferi platforme cu roți. Toate paturile din ofertă se pot stivui, făcând ușoară depozitarea lor.
Desigur, oferim și accesorii complexe, cum ar fi pilote, perne și lenjerii de pat, 

care vor oferi copiilor un somn liniștit. Pentru mai multe opțiuni, saltele pentru toate paturile  se comandă separat.

MH0901 420 lei
Pat NOMI - Fag
Pat masiv din lemn de fag. Salteaua nu este 
inclusă, aceasta se comandă individual.
Greutate: cca 12 kg.
Greutate maximă: 70 kg.
Dimensiuni: 135 x 65 x 29 cm (L x L x Î).

MH0902 420 lei
Pat NOMI - Arțar
Pat masiv din lemn de Arțar. Salteaua 
nu este inclusă, aceasta se comandă individual.
Greutate: cca 12 kg.
Greutate maximă: 70 kg.
Dimensiuni: 135 x 65 x 29 cm.

Pat cu barieră
Pat masiv, cu barieră, datorită căruia 
este ideal și pentru copiii mici. Bariera 
ajunge aproape până la mijlocul patului. 
Salteaua nu este inclusă, aceasta se  
comandă individual.
Greutate: cca 14,5 kg.
Greutate maximă: 70 kg.
Dimensiuni: 135 x 65 x 41 cm (L x L x Î).

MH31104 - Fag 620 lei
MH311041 - Arțar 620 lei

Paturi
masive

 fără îmbinări 
vizibile!

Tăblia nu 
permite

 căderea pernei

paturile 
conțin 

grilaj de lemn

Saltelele nu fac
parte din pat! 

- se comandă separat
de la pag. 318

paturile NOMI - Fag și 
NOMI - Arțar se pot stivui 

împreună cu 
pilota și pernuța
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KL0900 320 lei
Platformă pentru paturi
Facilitează mutarea ușoară a mai
multor paturi stivuite (max 10 buc). 
Poate fi folosită pentru paturile
NOMI - Fag, NOMI - Arțar, 
Pat FAG - fără tăblie și Pat colorat, 
pentru că este prevzută cu opritoare 
pentru picioarele acestor paturi. 
Dimensiuni: 140 x 70 cm (L x l).

EDF1103 270 lei
Saltea pentru pat FAG MAXI
Fabricată din spumă solidă și acoperită cu fibră 
textilă de bumbac de calitate, care este livrată în 
funcție de culorile și motivele disponibile pe stoc.
Dimensiuni: 145 x 60 cm (L x l).
Grosimea saltelei: 8 cm.

MH31105 375 lei
Pat Arțar - fără tăblie
Pat masiv din lemn de Arțar. Salteaua 
nu este inclusă, aceasta se
comandă individual. 
Greutate: cca 8 kg.
Greutate maximă: 70 kg.
Dimensiuni: 135 x 65 x 20 cm (L x L x Î).

KL31102A 375 lei
Pat FAG - fără tăblie 
Pat masiv din lemn de fag. Salteaua nu este 
inclusă, aceasta se comandă individual.
Greutate: cca 8 kg. Greutate maximă: 70 kg.
Dimensiuni: 135 x 65 x 20 cm (L x L x Î).

KL31103 400 lei
Pat FAG MAXI - fără tăblie 
Pat masiv din lemn de fag. Salteaua de bumbac 
pentru patul FAG MAXI se comandă individual cu 
codul de produs EDF1103. Greutate: cca 10 kg. 
Greutate maximă: 70 kg.
Dimensiuni: 150 x 65 x 20 cm (L x L x Î).

Paturi
masive

Paturi
masive

paturile 
conțin 

grilaj de lemn

Saltelele nu fac
parte din pat! 

- se comandă separat
de la pag. 318

Dimensiuni

Accesorii pentru 
paturi puteți regăsi 

la pag. 319-321.

Saltele pentru paturi
regăsiți la pag. 318.

C03 - RO nabytok-2021-2022 - 28 Da PRINT.indd   313 26. 7. 2021   14:22:29



314

10 cm

7,5 cm

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro

Mobilier
Ra

iu
l p

at
ur

ilo
r p

en
tr

u 
co

pi
i

Condițiile 
de igienă 

îndeplinite

Paturi pliabile cu husă impermeabilă - difuză
Paturile sunt fabricate din lemn masiv de fag. Salteaua este tapițată cu o țesatură difuză impermeabilă,

care este plăcută la atingere.
Picioarele din lemn nu ies în exteriorul patului, economisind astfel suprafața de depozitare atunci când se pliază.

KL41101 560 lei
Suport pentru paturi pliabile și saltele
Suport de lemn cu o structură solidă pentru depozitarea paturilor 
pliabile și saltelelor. Se pot stoca în el până la 10-12 paturi sau 
saltele. Suportul are și rotile pentru o mai ușoară manevrare.
Dimensiuni: 113 x 117 x 60 cm (L x Î x A).

Pat pliabil
Dimensiunile patului desfăcut:
130 x 55 x 25 cm (L x L x Î). 
Grosimea saltelei: 8 cm.
Greutate maximă: 50 kg.

KL09052 - portocaliu 295 lei
KL09053 - albastru 295 lei
KL09051 - galben verzui 295 lei
KL09054 - roșu 295 lei

Nu iese în 
exerior!

Manipulare ușoară 
datorită greutății reduse

DOAR 7 kg!

DIMENSIUNI IDEALE ALE PĂTUȚURILOR 
PENTRU COPIII PREȘCOLARI: 130 X 55 X 25 CM 

SAU 130 X 60 X 25 CM
Grosimea saltelei: 8 cm

LĂȚIME NOUĂ!
ACUM PUTEȚI 

ALEGE DIN DOUĂ 
LĂȚIMI ALE ACES-
TOR PĂTUȚURI:

55 CM 
SAU

60 CM

Pat pliabil
Dimensiunile patului desfăcut:
130 x 60 x 25 cm (L x L x Î). 
Grosimea saltelei: 8 cm.
Greutate maximă: 50 kg.

KL09062 - portocaliu 325 lei
KL09063 - albastru 325 lei
KL09061 - galben verzui 325 lei
KL09064 - roșu 325 lei

rotile de calitate cu o 
sarcină suportată mare !

KL41103 560 lei
Suport pentru paturi pliabile și saltele 2
Suport din lemn masiv cu o structură solidă pentru depozitarea 
paturilor pliabile  și saltelelor. Se pot stoca în el până la 10 paturi sau 
saltele. Suportul are și rotile, pentru o mai ușoară manevrare. Saltelele 
și paturile sunt separate pe toată lungimea lor datorită tijei separatore. 
Potrivit pentru paturile pliabile din oferta noastră (KL09052, KL09053, 
KL09051, KL09054) și saltele din oferta noastră (EDF1103, EDF4051, 
EDF4052, EDF4053, EDF400). Lățimea compartimentului: 7,5 cm. 
Dimensiuni: 111 x 120,5 x 60 cm (L x Î x A). 

130 cm
60 cm

55 cm

22
 c

m

sau
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Pat colorat
Tablia frontală și cea din spatele patului sunt realizate din plăci MDF de înaltă calitate și sunt acoperite cu folie foarte rezistentă care 

se poate spăla. Pe tăbliile colorate din ambele părți, poate fi pus orice model de frezări din oferta ”Mobilierului Magic” (1 pat - 1 model). 
Părțile laterale ale paturilor sunt în nuanța arțar. Patul este stivuibil. 

Dimensiune: 135 x 65 x 29 cm.

paturile conțin 
grilaj de lemn

fără îmbinări vizibile
- calitate de TOP!

Pat colorat 
LEN / Cod culoare / Cod frezare  345 lei

Pat colorat - cu tăblie joasă
LEN / Cod culoare / 700  345 lei

KL0900 320 lei
Platformă pentru paturi
Facilitează mutarea ușoară a mai multor paturi 
stivuite (max 10 buc). Poate fi folosită pentru 
paturile NOMI - FAG, NOMI - ARȚAR, 
Pat FAG - fără tăblie și Pat colorat, pentru că 
este prevzută cu opritoare pentru picioarele 
acestor paturi. 
Dimensiuni: 140 x 70 cm (L x L).

Saltelele nu fac 
parte din pat! 

 acestea se comandă individual
 de la pag. următoare

Se poate stivui împreună cu 
pilota și perna

orice motiv de 
frezare din oferta noastră

 se poate aplica pe 
ambele tăblii ale patului

Cu frezare sau fără,
același PREȚ !

Cod 
culoare Culoare

M albastru

V crem

Z verde

L galben

O portocaliu

C roșu

N natural

W alb

Cod
frezare

  Oferta o puteți
  regăsi la pag. 28 - 29

Mai multe informații
la pag. 112

tăblie joasă pe
 ambele părți

înălțime nouă
27 cm 

tăblie joasă pe
 ambele părți

înălțime nouă
27 cm 
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KL4520273 320 lei
Platformă pentru patul 
Lacrimă 
Facilitează mutarea ușoară a mai 
multor paturi stivuite (max 10 buc).
Dimensiuni: 132 x 56 cm (L x l).

KL4520100 320 lei
Pat Lacrimă
Fabricat din furnir lucrat cu precizie. Fiecare parte laterală 
are un orificiu-mâner care facilitează o manevrare ușoară. 
Paturile sunt proiectate pentru a se depozita unul peste altul, 
ceea ce ajută la ecomisirea spațiului. Structura ușoară din 
furnir arătă estetic bine dar își păstrează și funcționalitatea 
fiind asemănătoare cu paturile din plastic. Saltelele nu fac 
parte din pat, acestea se vând separat de la pag. 318. în 
cazul folosirii saltelei NOMI, patul Lacrimă dobândește un 
caracter plăcut de „acasă“.
Greutate: 10 kg. Greutate maximă: 20 kg.
Dimensiuni: 130 x 60 x 18 cm (L x L x Î).

Saltea - pat
O saltea care servește pentru odihna și somnul copiilor. 
Partea inferioară este din piele ecologică lavabilă, partea 
superioară este din bumbac sau țesătură impermeabilă. 
Salteaua este ușoară, permițând copiilor să o mute acolo 
unde au nevoie iar apoi să o pună din nou la loc.
Pe această saltea puteți folosi cearceafurile și prelatele din 
oferta noastră.
Dimensiuni: 140 x 60 x 10 cm

EDF40101 - bumbac (design animale din junglă) 360 lei
EDF40102 - impermeabil, galben  330 lei
EDF40103 - impermeabil, portocaliu  330 lei
EDF40104 - impermeabil, albastru 330 lei

Culorile 
materialului 
impermeabil:
galben

portocaliu

albastru

Se pot stivui

Saltelele nu fac parte din pat! 
- se comandă separat de la pag. 318

LA ALEGERE
DOUĂ MĂRIMI

140 x 60 x 10 cm
SAU

135 x 60 x 10 cm

Saltea - pat
Dimensiuni: 135 x 60 x 10 cm.

EDF40105 - bumbac (design animale din junglă) 375 lei
EDF40106 - impermeabil, galben 350 lei
EDF40107 - impermeabil, portocaliu 350 lei
EDF40108 - impermeabil, albastru 350 lei

rotile de calitate cu o 
sarcină suportată mare !

KL41104 560 lei
Suport pentru saltele 
Suport din lemn masiv cu o structură solidă pentru 
depozitarea  saltelelor. Se pot stoca în el până 
la 10 saltele. Suportul are și rotile, pentru o mai 
ușoară manevrare. Saltelele sunt separate pe toată 
lungimea lor datorită tijei separatore. Potrivit pentru 
saltele din oferta noastră (EDF40101, EDF40102, 
EDF40103, EDF40104, EDF40105, EDF40106, 
EDF40107, EDF40108, EDF1103, TJEDF51, 
EDF4052, EDF4053, EDF400). 
Lățimea compartimentului: 10 cm.
Dimensiuni: 138 x 120,5 x 60 cm (L x Î x A). 

sau
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Culori: 
roșu

albastru

verde

galben

DL89010 36 lei
Rotile pentru paturile din 
plastic - 4 buc
Ajută la mutarea ușoară a paturilor.

134,5 x 58 x 15 cmDimensiuni: datorită picioarelor 
adăugate, aceste 

paturi se pot stivui 
împreună cu 

pilotele și pernele

În cazul folosirii 
rotilelor recomandăm
stivuirea a max 12 buc !

Greutate extrem 
de scăzută,

DOAR 3,5 kg. 

Pat din plastic
Dimensiuni: 134,5 x 58 x 15 cm.
Greutate extrem de scăzută, doar 3,5 kg.
Greutate maximă: 50 kg. 

DL89311 185 lei 
DL89312 185 lei 
DL89313 185 lei
DL89314 185 lei

Picioare suplimentare - 4 buc
Cu ajutorul lor se înălță suprafața de 
dormit la înălțimea 25 cm. 
Facilitază stivuirea patului împreună cu 
pilota și perna.

DL89011 69 lei 
DL89012 69 lei 
DL89013 69 lei
DL89014 69 lei

EDF1330M  179 lei
Saltea pentru patul din plastic
Este fabricată din spumă solidă și acoperită 
cu țesătură de calitate. Partea dorsală 
a saltelei este prevăzută cu 2 benzi 
elastice de grosime 2 cm, care împiedică 
alunecarea pe de pat. Țesătura se poate 
deschide cu ajutorul fermoarului și poate fi 
spălată în mașina de spălat. 
Dimensiuni: 127 x 52 x 4,5 cm (L x L x Î).

Paturi din plastic
Acestea sunt perfect adaptate la cerințele grădinițelor. Depozitarea lor este posibilă 

chiar și într-un spațiu foarte mic, deoarece pătuțurile se așează ușor 
unul în celălalt și, astfel, pot fi stivuite. Asamblarea pătuțurilor este foarte simplă și, prin urmare, 

acestea sunt livrate dezasamblate. Pătuțul este ușor de spălat. Prin utilizarea roților, 
patul poate fi foarte ușor de manevrat și pot fi deplasate mai multe paturi deodată, cu 

greutatea lor atât de scăzută, chiar și copiii mici le pot muta.

DL8901 260 lei
Cărucior pentru paturile din plastic
Cu ajutorul căruciorului recomandăm mutarea 
a max 30 de paturi din plastic ( sau 20 de paturi 
din plastic cu saltea și lenjerie). Greutatea 
căruciorului: 4 kg. Sarcina max. cca 110 kg.
Dimensiuni: 134 x 59 x 11 cm.  
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Pat de spumă
Pat fabricat din spumă solidă de calitate, acoperită cu piele 
artificială, care se poate curăța ușor. Decupările laterale 
oferă copiilor o vizibilitate mai mare în timpul relaxării. 
Salteaua impermeabilă detașabilă, este partea a patului.
Dimensiuni exterioare: 150 x 80 x 25 cm.
Dimensiuni interioare: 130 x 60 x 25 cm.
Grosimea peretelui: 20 cm.
Grosimea saltelei: 8 cm.

EDF100097 - galben 700 lei
EDF100098 - portocaliu 700 lei
EDF100099 - albastru 700 lei

EDF900100 530 lei
Husă pentru paturile din plastic 
Husa din material textil este ideală pentru 
depozitarea paturilor din plastic din oferta 
noastră (DL89311, DL89312, DL89313, 
DL89314). Husa se închide cu ajutorul 
fermoarurilor laterale. În interior sunt benzi 
cu scai cu ajutorul cătora se poate regla 
lungimea husei în funcție de numărul de 
paturi. Numarul max. de paturi: 12 buc.

8 paturi 

Benzile cu scai
 din interior 

ajută la reglarea 
lungimii husei 

pentru pat

Acoperă până la 12 
paturi cu pilote și perne

Decupări pe ambele 
părți pentru o 

vizibilitate mai mare

salteaua face 
parte din pachet

Stivuibil 
împreună cu 

pilota și perna

Saltea impermeabilă
Dimensiuni: 60 x 130 x 8 cm (L x L x Î).
Grosimea saltelei: 8 cm.

EDF4051 - galben 205 lei
EDF4052 - portocaliu 205 lei
EDF4053 - albastru 205 lei

Saltea impermeabilă
Este fabricată din spumă și este acoperită cu o textură impermeabilă, laminată, nețesută din 100% polipropilenă. Acest material 
are proprietăți excelente atunci când intră în contact cu pielea, are proprietăți antibacteriene și antialergice. Vă recomandăm să 

spălați manual cu apă caldă. Pentru a crește proprietățile impermeabile ale saltelelor noastre puteți folosi 
Cearceafurile impermeabile cu elastic din oferta noastră de la pag. 374. 

Saltelele sunt disponibile în trei variante de culori: galben, portocaliu,  albastru.
Este potrivită pentru toate paturile din oferta noastră (în afară de Patul FAG MAXI - fără tăblie KL31103).

dimensiuni 
noi

dimensiuni 
noi

Saltea impermeabilă
Dimensiuni: 60 x 120 x 8 cm (L x L x Î).
Grosimea saltelei: 8 cm.

EDF6051 - galben 190 lei
EDF6052 - portocaliu 190 lei
EDF6053 - albastru 190 lei

Saltea NOMI - bumbac
Fabricată din spumă solidă și acoperită cu țesătura de 
calitate din bumbac. Este ideală pentru toate paturile de 
lemn din oferta noastră (în afară de Patul FAG MAXI - fară 
tăblie KL31103).
Grosimea saltelei: 8 cm. 

1. EDF400 - dimensiuni 60 x 130 cm 210 lei
2. EDF402 - dimensiuni 60 x 120 cm 195 lei
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Prelată clasică
Material: 100% bumbac.
Dimensiuni: 150 x 80 cm.

TJ300 - alb 25 lei
TJ300M - albastru 25 lei
TJ300R - roz 25 lei
TJ300L - galben 25 lei

Prelată cu elastic în colțuri
Material: 100% bumbac. Elastic: lățime 2 cm.
Ideală pentru Paturile din plastic.

TJ301 - Alb 30 lei
TJ301M - albastru 30 lei
TJ301R - roz 30 lei
TJ301L - galben 30 lei

Prelată cu elastic în colțuri - fibră tubulară
Umplutură: fibre hollofil antialergice de 80g /m2. 
Material: 100% bumbac. Elastic: lățime 2 cm.
Ideală pentru Paturile din plastic.

TJ302 - alb 50 lei
TJ302M - albastru 50 lei
TJ302R - roz 50 lei
TJ302L - galben 50 lei

Prelată pentru paturile pliabile
Material: 100% bumbac. Pentru împiedicarea mișcării prelatei 
pe pat, aceasta este prevăzută cu șireturi pentru prinderea de 
piciorul patului pliabil, iar pe mijloc are cusută o bandă elastică. 
Ideală pentru paturile pliabile KL09051, KL09052, KL09053 și 
KL09054. Dimensiuni: 144 x 73 cm.

TJ306 - alb 29 lei
TJ306M - albastru 29 lei
TJ306R - roz 29 lei
TJ306L - galben 29 lei

Cearceafuri cu elastic
Vă oferim cearceafuri cu elastic, de țesături jersey și frotir în două 
dimensiuni. În ofertă găsiți și cearceaf impermeabil din frotir care 

împiedică scurgerea lichidelor pe saltea.

Dimensiuni:
140 x 70 cm

Dimensiuni:
120 x 60 cm

Cearceaf cu elastic,
frotir, 140 x 70 cm
Cearceaful pentru paturile de copii are un 
elastic care îl ține bine strâns pe saltea.
Dimensiuni: 140 x 70 cm.

PK600061 - alb 45 lei
PK600062 - albastru 45 lei
PK600063 - roz 45 lei
PK600064 - verde 45 lei

Cearceaf cu elastic,
frotir, 120 x 60 cm
Cearceaful pentru paturile de copii are un 
elastic care îl ține bine strâns pe saltea.
Dimensiuni: 120 x 60 cm.

PK600211 - alb 42 lei
PK600212 - albastru 42 lei
PK600213 - roz 42 lei
PK600214 - verde 42 lei

Cearceaf cu elastic,
jersey, 140 x 70 cm
Cearceaful pentru paturile de copii are un 
elastic care îl ține bine strâns pe saltea.
Dimensiuni: 140 x 70 cm.

PK600051 - alb 45 lei
PK600052 - albastru 45 lei
PK600053 - roz 45 lei
PK600054 - verde 45 lei

Cearceaf cu elastic,
jersey, 120 x 60 cm
Cearceaful pentru paturile de copii are un 
elastic care îl ține bine strâns pe saltea.
Dimensiuni: 120 x 60 cm.

PK600221 - alb 42 lei
PK600222 - albastru 42 lei
PK600223 - roz 42 lei
PK600224 - verde 42 lei

Cearceaf impermeabil  
cu elastic, frotir, 140 x 70 cm
Cearceaful pentru paturile de copii are un 
elastic care îl ține bine strâns pe saltea. 
Pe partea interioară are aplicat un strat 
impermeabil care împiedică murdărirea 
saltelei. Dimensiuni: 140 x 70 cm.

PK600041 - alb 65 lei
PK600042 - albastru 65 lei
PK600043 - roz 65 lei
PK600044 - verde 65 lei

Cearceaf impermeabil  
cu elastic, frotir, 120 x 60 cm
Cearceaful pentru paturile de copii are un 
elastic care îl ține bine strâns pe saltea. 
Pe partea interioară are aplicat un strat 
impermeabil care împiedică murdărirea 
saltelei. Dimensiuni: 120 x 60 cm.

PK600131 - alb 60 lei
PK600132 - albastru 60 lei
PK600133 - roz 60 lei
PK600134 - verde 60 lei
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Accesorii pentru paturi
Aici puteți găsi tot ce aveți nevoie pentru paturile noastre. Vă oferim la alegere două seturi pilotă - pernă și lenjeriile

 asociate acestora, în diferite modele. Material: bumbac 100%.

Dimensiuni

ideale

Închidere cu nasturi

lenjerie set pentru pilotă și pernă
Lenjeria este fabricată din bumbac de calitate, cu imprimeuri vesele pentru copii. Închiderea se face cu ajutorul nasturilor. 

Puteți să vă achiziționați setul, care conține 1 lenjerie pentru pilotă și 1 lenjerie pentru pernă sau puteți comanda separat lenjeria pentru 
pilotă și separat lenjeria pentru pernă - în funcție de nevoile dvs. Alegeți din două mărimi - NOMI sau IDEAL

                                     set pentru pilotă și pernă pernă 
NOMI

pilotă 
NOMI

pernă 
IDEAL

pilotă 
IDEAL

Model
NOMI dimensiuni:

40 x 65 cm pernă
135 x 90 cm pilotă

IDEAL dimensiuni:
31 x 51 cm pernă
79 x 124 cm pilotă

NOMI 
dimensiuni:

40 x 65 cm

NOMI 
dimensiuni:
135 x 90 cm

IDEAL 
dimensiuni:

31 x 51 cm

IDEAL 
dimensiuni:
79 x 124 cm

1. ZOO - Crep albastru TJ234K TJ23412K TJ234K01 TJ234K02 TJ2341K TJ2342K

2. ZOO - Crep verde TJ235K TJ23512K TJ235K01 TJ235K02 TJ2351K TJ2352K

3. ZOO - Crep portocaliu TJ236K TJ23612K TJ236K01 TJ236K02 TJ2361K TJ2362K

PREȚ 75 lei 70 lei 25 lei 55 lei 23 lei 53 lei

Pilotă - pernă NOMI
Material: 100% bumbac. Umplutură: fibre hollofil antialergice 320g/m2. Pilotele 
și pernele matlasate, umplute cu lână de poliester cu fibre tubulare, au 
proprietăți aparte cum ar fi greutatea foarte scăzută și sunt foarte călduroase. 
Sunt ideale pentru persoanele alergice și asmatice.
Dimensiuni: pilotă 135 x 90 cm, ppernă 40 x 65 cm.

TJ100 - set pilotă și pernă  105 lei
TJ100VA - pernă 35 lei
TJ100PA - pilotă 80 lei

Pilotă - pernă IDEAL
Materialul exterior este fabricat din bumbac 100%. Pilotele și pernele 
matlasate, umplute cu lână de poliester cu fibre tubulare, au proprietăți 
aparte cum ar fi greutatea foarte scăzută și sunt foarte călduroase. Sunt 
ideale pentru persoanele alergice și asmatice. 
Dimensiuni: pilotă 79 x 120 cm, pernă 30 x 49 cm.

TJ10012 - set pilotă și pernă IDEAL 80 lei
TJ1001 - pernă IDEAL 25 lei
TJ1002 - pilotă IDEAL 65 lei
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                                     Set pentru pilotă și pernă Pernă 
NOMI

Pilotă 
NOMI

Pernă 
IDEAL

Pilotă 
IDEAL

Model
Dimensiuni NOMI:

40 x 65 cm pernă
135 x 90 cm pilotă

Dimensiuni IDEAL:
31 x 51 cm pernă
79 x 124 cm pilotă

Dimensiuni 
NOMI:

40 x 65 cm 

Dimensiuni 
NOMI:

135 x 90 cm

Dimensiuni 
IDEAL:

31 x 51 cm 

Dimensiuni 
IDEAL:

79 x 124 cm

1. Girafă - albastru TJ214 TJ21412 TJ21401 TJ21402 TJ2141 TJ2142

2. Girafă - verde TJ215 TJ21512 TJ21501 TJ21502 TJ2151 TJ2152

3. Girafă - portocaliu TJ216 TJ21612 TJ21601 TJ21602 TJ2161 TJ2162

4. Ursuleți - alb TJ204 TJ20412 TJ20401 TJ20402 TJ2041 TJ2042

5. Ursuleți - albastru TJ205 TJ20512 TJ20501 TJ20502 TJ2051 TJ2052

6. Ursuleți - roz TJ206 TJ20612 TJ20601 TJ20602 TJ2061 TJ2062

7. Oraș TJ210 TJ21012 TJ21001 TJ21002 TJ2101 TJ2102

8. Puncte jucăușe TJ224 TJ22412 TJ22401 TJ22402 TJ2241 TJ2242

9. Bufnițe TJ220 TJ22012 TJ22001 TJ22002 TJ2201 TJ2202

10. ZOO albastru TJ234 TJ23412 TJ23401 TJ23402 TJ2341 TJ2342

11. ZOO verde TJ235 TJ23512 TJ23501 TJ23502 TJ2351 TJ2352

12. ZOO portocaliu TJ236 TJ23612 TJ23601 TJ23602 TJ2361 TJ2362

13. Oițe albastru TJ244 TJ24412 TJ24401 TJ24402 TJ2441 TJ2442

14. Oițe galben TJ245 TJ24512 TJ24501 TJ24502 TJ2451 TJ2452

15. Oițe verde TJ246 TJ24612 TJ24601 TJ24602 TJ2461 TJ2462

16. Monocolor - roz TJ247 TJ24712 TJ24701 TJ24702 TJ2471 TJ2472

17. Monocolor - galben TJ248 TJ24812 TJ24801 TJ24802 TJ2481 TJ2482

18. Monocolor - albastru TJ249 TJ24912 TJ24901 TJ24902 TJ2491 TJ2492

19. Monocolor - alb TJ025 TJ02512 TJ02501 TJ02502 TJ0251 TJ0252

PREȚ 70 lei 65 lei 23 lei 53 lei 19 lei 50 lei
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Dulap pentru lenjerii - 24 de copii
Dulapul practic pentru depozitarea lenjeriei este fabricat din PAL melaminat 
de calitate, în nuanța Arțar sau Fag. Potrivite sunt dimensiunile pilotelor și 
pernelor IDEAL din oferta noastră de la pag. 360. Datorită orificiilor de pe 
partea posterioară și a polițelor încastrate, dulapul este aerisit și în cazul în 
care este închis. Ușile și Perdelele Mari se comandă separat. 
Dimensiunile dulapului: 125 x 206 x 40 cm (LxÎxA).
Dimensiunile compartimentelor: 39,5 x 23 x 40 cm (LxÎxA).

UZ101241 - nuanța Arțar 1550 lei
UZ101242 - nuanța Fag 1550 lei

Uși Mari - PAL
Sunt destinate Dulapului pentru lenjerii - 24 de copii. Sunt fabricate din plăci 
PAL melaminate de calitate, în nuanța Arțar sau Fag.
Ușile pot fi montate pe dulap pe partea dreaptă sau stângă. Prețul este 
pentru 1 buc.
Dimensiuni : 40 x 198 cm (L x Î).

UZ102241 - nuanța Arțar 270 lei
UZ102242 - nuanța Fag 270 lei

Ușile din PAL melaminat sunt disponibile 
în două nuanțe

Perdele pentru Dulapurile pentru lenjerii

Perdelele sunt o soluție alternativă în locul ușilor pentru 
Dulapurile penru lenjerii din oferta noastră.

Datorită perdelelor, lenjeriile din dulap vor fi aerisite timp mai îndelungat.
Perdelele sunt fabricate dintr-o țesătură calitativă, moale și respirabilă. Se 

fixează cu ajutorul scaiului pe Garnișele din oferta noastră.

Ușile Flori și Pătrate sunt disponibile în 
6 culori luminoase

Uși Mari - MDF
Sunt destinate Dulapului pentru lenjerii - 24 de copii. Sunt fabricate 
din plăci MDF melaminate de calitate. Sunt disponibile două modele:

Flori și Pătrate.
Ușile pot fi montate pe dulap pe partea dreaptă sau stângă. 

Orificiile din uși permit o aerisire suplimentară.
Prețul este pentru 1 buc. Dimensiuni: 40 x 198 cm (L x Î).

PREȚUL
este 

pentru 
1 buc

Perdea Mare
Este potrivită pentru Dulapul pentru lenjerii - 24 de copii, din oferta 
noastră (UZ101241 și UZ101242). Pentru fixare recomandăm folosirea 
garnișei din oferta noastră (Garnișă pentru perdea - lungă KNK601). 
Dimensiuni: 130 x 195 cm (L x Î).

TJ601L - galben 85 lei
TJ601M - albastru deschis 85 lei
TJ601C - roșu 85 lei

KNK601 113 lei
Garnișă pentru perdea - lungă
Este potrivită pentru Dulapul pentru lenjerii - 24 de copii 
din oferta noastră (UZ101241 și UZ101242). Recomandăm 
folosirea perdelei din poferta noastră (Perdea Mare - TJ601L, 
TJ601M, TJ601C). În pachet sunt incluse și terminațiile și 
materialele necesare prinderii garnișei pe dulap. 
Lungime: 127 cm, diametru: 1,6 cm.

 Flori Pătrate PREȚ
LM21001 LM21011 225 lei
 LM21002 LM21012 225 lei
 LM21003 LM21013 225 lei
 LM21004 LM21014 225 lei
 LM21005 LM21015 225 lei
 LM21006 LM21016 225 lei
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Dulap pentru paturi, saltele și așternuturi 6
Dulapul deschis este potrivit pentru depozitarea a 8 Saltele sau Paturi pliabile 
și 8 așternuturi. Este fabricat din PAL melaminat în nuanța Arțar sau Fag. 
Dimensiuni dulap: 84,5 x 206 x 65 cm (LxÎxA). Dimensiunile compartimentelor 
pentru saltele sau paturi: 12 x 138 x 64,5 cm (LxÎxA). Dimensiunile 
compartimentelor pentru așternuturi: 26 x 27,3 x 64,5 cm (LxÎxA).

UZ100461 - nuanța Arțar 1300 lei
UZ100462 - nuanța Fag 1300 lei

Dulap pentru paturi, saltele și așternuturi 8
Dulapul deschis este potrivit pentru depozitarea a 8 Saltele sau Paturi pliabile 
și 8 așternuturi. Este fabricat din PAL melaminat în nuanța Arțar sau Fag. 
Dimensiuni dulap: 112 x 206 x 65 cm (LxÎxA). Dimensiunile compartimentelor 
pentru saltele sau paturi:  12 x 138 x 64,5 cm (LxÎxA). Dimensiunile 
compartimentelor pentru așternuturi: 26 x 27,3 x 64,5 cm (LxÎxA).

UZ100481 - nuanța Arțar 1600 lei
UZ100482 - nuanța Fag 1600 lei

Uși 8 - PAL
Sunt potrivite pentru Dulapul pentru paturi, saltele și așternutui 8. Sunt 
fabricate din PAL melaminat în nuanța Arțar sau Fag.
Prețul este pentru o pereche.
Dimensiunile unei uși: 55 x 198,5 cm (L x Î).

UZ101081 - nuanța Arțar 585 lei
UZ101082 - nuanța Fag 585 lei

Uși 6 - PAL
Sunt ideale pentru Dulapul pentru paturi saltele și așternutui 6. Sunt fabricate 
din PAL melaminat în nuanța Arțar sau Fag. Prețul este pentru o pereche.
Dimensiunile unei uși: 41 x 198,5 cm (L x Î).

UZ101061 - nuanța Arțar 490 lei
UZ101062 - nuanța Fag 490 lei

Uși 8 - MDF
Sunt potrivite pentru Dulapul pentru paturi, saltele și așternutui 8.
Sunt fabricate din MDF melaminat de calitate în nuanța Arțar sau 
Fag. Puteți alege din două motive: Flori, Pătrate. Orificiile din uși 
asigură o ventilare suplimentară. Prețul este pentru o pereche. 

Dimensiunile unei uși: 55 x 198,5 cm (L x Î).

Uși 6 - MDF
Sunt potrivite pentru Dulapul pentru paturi, saltele și așternutui 6.
Sunt fabricate din MDF melaminat de calitate în nuanța Arțar sau 
Fag. Puteți alege din două motive: Flori, Pătrate. Orificiile din uși 
asigură o ventilare suplimentară. Prețul este pentru o pereche. 

Dimensiunile unei uși: 41 x 198,5 cm (L x Î).

 Flori Pătrate PREȚ
LM31001 LM31011 560 lei
 LM31002 LM31012 560 lei
 LM31003 LM31013 560 lei
 LM31004 LM31014 560 lei
 LM31005 LM31015 560 lei
 LM31006 LM31016 560 lei

 Flori Pătrate PREȚ
LM31021 LM31031 460 lei
 LM31022 LM31032 460 lei
 LM31023 LM31033 460 lei
 LM31024 LM31034 460 lei
 LM31025 LM31035 460 lei
 LM31026 LM31036 460 lei
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