Mobilier

Mobilier magic

Ideea principală din spatele mobilierului Magic, a fost crearea unui mobilier unic și inovativ cu posibilitatea
combinării elementelor individuale pentru crearea de dulapuri și seturi după cerințele clienților.
În producție sunt folosite materiale de foartă bună calitate, care asigură o durată lungă de folosire. Baza
mobilierului Magic îl reprezintă dulapurile, vestiarele, cărucioarele cu rotile și paturile, ale căror construcție
(corpul) este fabricată din plăci PAL melaminate, în nuanța Arțar și Arțar / Alb.
Prin aceste aspecte, mobilierul pare exclusivist, luminos și compact. Ușile, părțile frontale ale sertarelor,
cutiilor de depozitare, cărucioarelor și pătuțurilor sunt fabricare din plăci MDF de calitate, de până la 18
mm grosime, care prin proprietățile lor înlocuiesc lemnul masiv. Plăcile sunt ulterior înfoliate cu o folie
impermeabilă, rezistentă la zgârieturi. Pe toate ușile și părțile frontale se pot aplica modele de frezări (la
alegere aveți 53 de modele).
crem

serie în nuanța
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verde
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Seria de mobilier - Mobilier Magic

ARȚAR

alb

ALB

galben

albastru

roșu

Ușile, sertarele și cutiile de depozitare pentru seria MOBILIER MAGIC sunt
disponibile în 7 culori și în nuanța natural
Nuanța natural: accentuează eleganța întregii serii de mobilier / alegerea
ideală pentru clienții care preferă designul natural / nuanța natural este o
imitație perfectă a nuanței Arțar din care sunt fabricate dulapurile
principalul avantaj al acestui mobilier unic este diversitatea sa în
produse, culori și modele de frezări pe care puteți să le combinați după
bunul plac, și astfel să creați seturi după propria imaginație.

frezările conferă mobilierului un efect 3D
alegeți din
53 de modele
pentru uși,
sertare,
cutii de
depozitare...

Variabilitate
imensă în alegerea
elementelor de
mobilier

29 de modele
pentru ușile
4-BLOc DKT
toate
dulapurile sunt
prevăzute
cu loc special
pentru plintele
de la podea
fără urme
exterioare
de montaj
- calitate de
TOP!
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CALITATE SUPERIOARĂ
- cant ABS cu grosime
de până la 2 mm
- fabricat din pal de
grosime de până
la 18 mm
peretele posterior
al dulapurilor
este fabricat din
placaj dur, care
asigură o stabilitate
suplimentară

Canapele din spumă, taburete,
saci de șezut = accesorii ideale, care
extind posibilitățile de utilizare ale
seriei de mobilier Magic.

- plăci MDF de
grosime până
la 18 mm

regăsiți pe
d.ro
www.nomilan

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:35:06

Datorită
priorității pe care
o oferim calității și
siguranței, am
primit certificatul
care îndeplinește
standardele europene
de siguranță

Mobilier
magic

mănere speciale
în formă de val
pentru împiedicarea
prinderii degetelor

margini
rotunjite și
sigure

rafturile separatoare sunt
fixate într-un mod special,
care împiedică ieșirea
lor accidentală
din dulap

Sertarele cu
piedică, care
blochează ieșirea
accidentală, cresc
siguranța în
timpul manevrării
Construcție
solidă și
stabilă a
sertarelor și
cutiilor de
depozitate

Toate ușile mobilierului 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.

Silențioase
și SIGURE

AM PROPRIA IMAGINE

- pe ștampilă
- pe pat

- pe ușă

- în baie

Fiecare copil poate avea cu ajutorul “Mobilierului
magic” propria imagine (insignă)
pentru marcarea tuturor lucrurilor sale.

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

SIGURANȚĂ
PENTRU
COPIII DVS.

- pe săculeț

- pe sertar

- pe vestiar

- pe pahar

- pe pernuță
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Mobilier

Cum să vă alcătuiți
mobilierul Magic

Cum să vă alcătuiți dulapurile după propria imaginație ?
Alegeți-vă un tip de dulap din sortimentul oferit.
ulterior alegeți ușile - sertarele - cutiile de depozitare - rafturile - banchetele
(care se potrivesc pentru tipul de dulap ales).
Alegeți culoarea după preferințele dvs. și modelul de frezări,
care vă încântă ochiul.
Prin acest mod, ideile dvs. vor lua formă reală, iar
dulapul propus de dvs. este alcătuit.

Uși 1-bloc DL2, DP2
Uși 3-bloc DL5, DP5

Uși 2-bloc DL3, DP3

Seria de mobilier - Mobilier Magic

Uși DS4
Uși decupate DL1, DP1

Uși 4-bloc DL6, DP6

   Uși 4-bloc DKT

Raft separator
PO2
Sertar alungit Z3

Raft separator PO1

Cutie depozitare KO

Sertar mic Z1

Sertar mare Z2

Banchetă
Cutie depozitare - dulap KO11
Cutie depozitare - dulap KO14

Depinde doar de dvs. cum vor arăta dulapurile.
Ajunge doar să vă alegeți elementele de mobilier după propria imaginație!
18
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Cum să vă alcătuiți
mobilierul Magic

Dulapurile alcătuite de dvs. le puteți așeza unele lângă altele după
nevoile dvs. și spațiul disponibil, și astfel obțineți setul de mobilier,
pe care singuri l-ați proiectat.

Dulap
RVO2

Dulap
K22

Sertar mic
Z1

Ușă 1-bloc
stânga
DL2

Dulap
K23

Dulap
K22

Uși 4-bloc
DKT

Sertar mic
Z1

Sertar mare Z2

Sertar mare Z2

Dulap
RVO2

Sertar mic
Z1

Sertar mic
Z1

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Cum să vă alcătuiți un set de mobilier după propria imaginație ?

Ușă 1-bloc
dreapta
DP2

Depinde doar de dvs. cum vor arăta seturile de mobilier.
Ajunge doar să vă alegeți elementele de mobilier după propria imaginație!
19
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Mobilier

De ce să alegeți
mobilierul Magic

1. =Calitate
materialele folosite, de foarte bună calitate, foliile de mobilier,

5. =Funcționalitate
mobilierul servește nevoilor copiilor, părinților și profesorilor.

2. =Unicitate
culorile copilărești ale foliilor, mânerele netradiționale,

CU EFECT 3D
6. =MODELE
mecanismele folosite în procesul de producție creează motive

canturile ABS de grosime de până la 2 mm, plăcile PAL de
grosime de până la 18 mm, mecanismele de top folosite în
timpul  fabricării și elementele de mobilier.

temele modelelor de frezări care creează un efect 3D.

3. =Design
sunt folosite îmbinături ascunse (came), deci fără componente la vedere. Aspect modern și plăcut.

Seria de mobilier - Mobilier Magic

4. =Variabilitate
același dulap se poate folosi cu sertare, cu uși sau doar ca
poliță. Gamă de 8 culori și o varietare de modele de frezări
oferă posibilitatea de a crea seturi de mobilier după propiile
preferințe. Diverse dimensiuni și tipuri de dulapuri, vestiare,
decorațiuni, paturi, biblioteci, șamd…

Proiectat pentru utilizarea pe scară largă în instituțiile școlare,
acesta oferă, de asemenea, posibilitatea amenajării complete
a camerei copilului. Servește la depozitarea oricăror obiecte,  
la prezentarea lucrărilor copiilor, la joc, lucrări practice…

de frezări care conferă fiecărui element de mobilier unicitate și
un iz copilăresc.

7. Siguranță
= toate ușile sunt dotate cu sistemul de închidere silențioasă,
sertarele sunt prevăzute cu siguranță pentru a nu ieși accidental,
dulapurile și vestiarele au protecție împotriva zgârierii podelei.
Datorită calității și siguranței, mobilierul a obținut Certificarea
că îndeplinește  normele europene de siguranță.

8. Garanție extinsă

= până la 3 ani pentru toată seria “Mobilier Magic”.

Mobilierul care bucură ochii
copiilor dar și adulților !

Explicarea termenilor
Placă MDF

- înlocuitorul perfect al lemnului masiv, MDF este o
placă de fibre lemnoase presate, cu structură aproape
omogenă și foarte bune proprietăți de prelucrare. În
procesul de fabricare a părților frontale ale sertarelor,
cutiilor de depozitare, a ușilor, tăbliilor de pat și
decorațiunilor de perete se folosesc plăcile MDF, care
sunt ulterior înfoliate. În producția “Mobilierului Magic”
sunt folosite plăci MDF de grosime de până la 18 mm.

Folie

- folosim folii de foarte bună calitate, de la producători
renumiți. Printre proprietățile speciale ale foliilor se
numără rezistența la zgârieturi și ușoara curățare, fiind
lavabile.

Frezările

- frezările sunt folosite la crearea modelelor pe plăcile
MDF. În acest proces sunt folosite mecanisme (CNC
freze), care reușesc să transpună ideile noastre în  
produs finit.

20
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Închidere silențioasă

- toate ușile din seria „Mobilier Magic“ sunt dotate cu

sisteme de închidere silențioasă. Balamalele ușilor
conțin un amortizor încorporat, care face ca aceste
uși să fie foarte sigure chiar și când îl folosesc copiii
mici. Datorită acestei metode, mobilierul nu va fi
deteriorat nici în cazul unei închideri mai violente a
ușilor.

canturi ABS

- canturile ABS sunt folosite la fabricarea meselor,

dulapurilor, polițelor și a altor elemente de mobilier
ca o finisare estetică și funcțională. Sunt fabricate
din plastic, sunt igienice, rezistente la murdărire,
impermeabile, își mențin culoarea și au o rezistență
ridicată la impact. În producția „Mobilierului Magic“
sunt folosite canturi ABS de calitate foarte bună, de
până la  2 mm grosime.

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:35:39

imagine de ansamblu
Mobilierul Magic

Dulapurile “K”, “KP”, “K4” (comandați de la pag. 34 - 41)

78 cm

78 cm

Dulap
K14

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Dulap
K44

166 cm

Dulap
K24

Dulap
K23MW

Dulap
K43

78 cm

78 cm

78 cm

Dulap
K43MW

Dulap
K13

126,5 cm

Dulap
K23

40 cm

78 cm

Dulap
K33MW

Dulap
KP33

116 cm

116 cm

116 cm

Dulap
KP33MW

126,5 cm

Dulap
K33

40 cm

116 cm

Dulap
KP32

116 cm

116 cm

87 cm

Dulap
K32

78 cm

78 cm

Dulap cu
rafturi
KP3

Dulap cu
rafturi
KP3MW

Dulap
K42

Dulap
K12

Dulap
K21

78 cm

78 cm

78 cm

40 cm

78 cm

87 cm

Dulap
K22MW

48 cm

Dulap
K22

21
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Dulapuri de completare

Dulap multifuncțional

(comandați de la pag. 42)

(comandați de la pag. 43)

Dulap
KZ2MW

78 cm

78 cm

Dulap
KZ3

Dulap
KZ3MW

Dulap
SM

41 cm

Dulap
KZ2

78 cm

Dulap
de colț
RVO3

166 cm

Extensie
KN1

Dulapurile de
diferite tipuri
sunt adaptate
cerințelor
grădinițelor și
școlilor primare

40 cm

Extensie
KN2

78 cm

78 cm

40 cm

78 cm

Dulap
de colț
RVN3

Dulap
de colț
RVO2

40 cm

78 cm

Dulap
de colț
RVN2

40 cm

126,5 cm

87 cm
40 cm

Dulapuri cu rafturi pentru diverse utilizări (comandați de la pag. 44)

Dulap
KL4

Dulap
KL2

Dulap
KD4N

Dulap
KD2N

66 cm

130 cm

130 cm

66 cm

130 cm

66 cm

162 cm

Dulap
KD4

114 cm

Dulap
KD8

85 cm

Seria de mobilier - Mobilier Magic

40 cm

Dulapuri „K pentru cutiile de depozitare“ (comandați de la pag. 46)
Dulap
KK103

Dulap
KK101

Dulap
KK301

22

78 cm

40 cm
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78 cm

40 cm

78 cm

116 cm

126,5 cm

Dulap
KK102

48 cm

Dulap
KK104

87 cm

Dulap
KK105

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
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Dulapuri “KG” pentru cutiile
de depozitere din plastic

Dulap pentru cutiile de
depozitare din lemn

(comandați de la pag. 50 - 51)
Dulap
KG84

87 cm

Dulap
KG16

87 cm

87 cm

Dulap
K53

103,5 cm

70 cm

78 cm

Dulapuri separatoare

mobilier pentru șezut,
aplicații de spumă

(comandați de la pag. 52 - 53)

(comandați de la pag. 54 - 58)
Dulap
KP45

Dulap
KS21

Dulap
KS31
27,5 cm

54,5 cm

Dulap
KP40

116,4 cm

78 cm
78 cm

78 cm

Dulap
KP40A

Dulap
KP45A

80,5 cm

CULORI
NOI

78 cm

78 cm

Cadre pentru polițe și dulapuri (comandați de la pag. 60 - 61)
Rafturi magazie
POL-01, POL-02, POL-03
40 cm
78 cm

Cadru
KON-02

116 cm

Acoperișuri Magice ST78

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

(comandați de la pag. 48 - 49)

166 cm

126,5 cm

Cadru
KON-01

ST7801

ST7803

ST7804

ST7805

Acoperișuri Magice ST116

ST11601
40 cm

ST7802

ST11602

ST11603

ST11604

40 cm

ST11605

23
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Dulapuri universale cu rotile, biblioteci
(comandați de la pag. 59)
Dulap - pentru articolele
de creație
SO2

Bibliotecă
KA630

78 cm

63 cm

78 cm

Birouri cu colțuri rotunjite
și sigure
(comandați de la pag. 62)

Birouri colorate
(comandați de la pag. 63)
Birou
SPO1

Birou
SPO32

130 cm

120 cm

74 cm

74 cm

31 cm

Sertarul Z1 și ușile DP2
și DL2 pentru birouri se
pot achiziționa acum și cu
încuietoare

Birou
SPO33
120 cm

Birou
SPO2
130 cm

74 cm

48 cm

74 cm

Seria de mobilier - Mobilier Magic

70,3 cm

73,5 cm

Dulap
- bibliotecă
SO1

Motive de frezări unice - 53 de modele
(comandați de la pag. 28 - 29)

Motive de frezări unice - pe Ușile 4-bloc DKT
(comandați de la pag. 30 - 31)

24
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Seturi de mobilier deja alcătuite (comandați de la pag. 68 - 93)

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Dulapuri deja alcătuite (comandați de la pag. 64 - 67)
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polițe, dulapuri și decorațiuni de perete
(comandați de la pag. 94 - 96)

Seria de mobilier - Mobilier Magic

Vestiare de diverse tipuri (comandați de la pag. 97 - 109)

polițe de baie

Abțibilduri, perne și săculețe

(comandați de la pag. 110)

(comandați de la pag. 111-113)

Paturi și accesorii (comandați de la pag. 114 - 117)

26
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Explicarea conceptului - principiul blocurilor
seria de mobilier - Mobilier Magic
În seria de mobilier Magic vă oferim diverse dulapuri.

bloc

bloc

4

4a

bloc

bloc

3

3a

bloc

bloc

2

2a

bloc

bloc

1

1a

posibilitatea
plasării elementelor
de mobilier

Posibilitățile de plasare a elementului de mobilier
- Raft separator PO1
1 bloc = 1 raft

elementele de mobilier
- rafturi separatoare,
uși și sertare se pot
plasa în blocurile
corespunzătoare ale
dulapurilor.

4

4a

3

3a

2

2a
1a

1

Posibilitățile de plasare a elementului de mobilier
- Ușă 1-bloc - dreapta DP2
1 bloc = 1 ușă

Posibilitățile de plasare a elementului de mobilier
- Ușă 1-bloc - stânga DL2
1 bloc = 1 ușă

4

4a

3

3a

2

2a
1

Posibilitățile de plasare a elementului de mobilier
- Ușă 2-bloc stânga DL3
2 blocuri = 1 ușă

1a

Posibilitățile de plasare a elementului de mobilier
- Ușă 2-bloc dreapta DP3
2 blocuri = 1 ușă

4
3

4a
3a

3
2

3a
2a

2
1

2a
1a

Posibilitățile de plasare a elementului de mobilier - Sertar mic Z1
1 bloc = 2 sertare mici

În seria de mobilier
2
1

2a
1a

Mobilier Magic
vă oferim dulapuri de

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Fiecare dulap este împărțit în așa-numitele blocuri.
În fiecare bloc de dulap se poate plasa elementul de mobilier corespunzător
(raft separator, uși, sertare, șamd.)

diverse tipuri, care sunt
adaptate cerințelor
Posibilitățile de plasare a elementului de mobilier - Sertar mare Z2
1 bloc = 1 sertar mare

grădinițelor și școlilor
primare.
Oferta diversă de dulapuri
o regăsiți pe paginile

2
1

2a

următoare.

1a

27
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Mobilier

Motive unice de frezări
frezările conferă mobilierului un efect 3D

53

frezare în 7 culori și
în nuanța NATURAL!

modele

ri

freză

Seria de mobilier - Mobilier Magic

fiecare model de

100

101

102

103

104

200

201

202

203

204

205

206

207

213

209

210

211

212

208

214

409

300

301

302

303

410

411

304

305

306

28
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Cod

Model

Cod

Model

Cod

Model

Cod

Model

Cod

Model

100

soare

205

fluture

301

capră

405

palmier

504

elicopter

101

lună

206

buburuză

302

oiță

406

elefant 1

505

rachetă

102

pom cu frunze

207

albinuță

303

căluț

407

broască țestoasă

600

fetiță

103

pom conifer

208

pasăre

304

cocoș

408

delfin

601

zmeu

pui

409

bufniță

602

clovn

găinușă

410

broscuță

603

hrib

104

floare

209

lebădă

305

200

pisicuță

210

arici

306

201

cățeluș

211

melc

400

elefant 2

411

furnică

604

cireșe

202

ursuleț

212

cârtiță

401

hipopotam

500

vapor

605

prune

203

iepuraș

213

șoricel

402

leu

501

mașină

606

măr

204

rățușcă

214

peștișor

403

rinocer

502

avion

607

pară

300

văcuță

404

maimuță

503

tren

00

fără frezare

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

Cod de comandă:
tip produs / cod culoare / cod frezare

400

401

402

403

404

405

406

407

408

500

501

502

503

504

505

600

601

602

603

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

modele de frezări

604

frezări
605

606

607

00

Cu frezări sau fără,
ACELAȘI preț !
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Mobilier

Motive unice de frezări
pe Ușile 4-bloc DKT

fiecare model de frezare în 7 culori și în nuanța NATURAL!
Cod
culoare

modele de
frezări

pe Ușile 4-bloc dkt
frezări

DKT/Cod culoare/Cod frezare

Seria de mobilier - Mobilier Magic

Aplicată o folie
de calitate
superioară, rezistentă
la zgârieturi,
lavabilă

motivele
de frezări
Cod

Model

M10

Floare - pisicuță

M11

Pomișor - ursuleț

M12

Albinuță - melc

M13

Furnică - buburuză

M14

Veveriță - căprioară

M15

Cățeluș - căsuță

M16

Buburuze

M20

Clovn - zmeu

M21

Leu de circ - șoricel

M22

Clovn de circ		

M30

Palmier - leu

M31

Palmier - maimuță

M32

Maimuțe

M33

Girafă - papagal

M34

Hipopotam - soare

M40

Văcuță - capră

M41

Cocoș - găinușă

M42

Căsuță - pasăre		

M43

Văcuță

M44

Căluț

M50

Rachetă - lună

M51

Mașină - elicopter

M60

Delfin - vapor

M70

Pitici

M71

Scufița roșie

M72

Lup

M73

Castel de poveste

M74

Dragon

M75

Prinț - prințesă
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338 lei

Ușă 4-bloc DKT

4 blocuri = 1 Ușă 4-bloc DKT
Fiecare model de frezări se poate comanda în 7 culori diferite și în
nuanța NATURAL. Aceste uși se pot monta pe dulapurile K22, K23
și K24 de la pag. 34; K32, K33 de la pag. 36; K42, K43, K44 de la
pag. 40; KP3 de la pag. 38 și pe dulapul KK105 de la pag. 46.
Dimensiunea totală a ușilor: 76 x 77 cm.

Profitați de seturile alcătuite de noi, de
dulapuri cu Uși 4-bloc dkt,
pe care le puteți regăsi la pag. 66.

Culoare

M

albastru

V

crem

Z

verde

L

galben

O

portocaliu

C

roșu

N

natural

W

alb

Închidere silențioasă și
sigură a ușilor
(mai multe info. la pag. 17)

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

M20

M21

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:37:33

M30

M31

M32

M33

M34

M40

M41

M50

M42

M43

M44

M51

M60

M70

M72

M73

M74

M71

M75

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

M22
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Mobilier

Dulapurile “K”
Imagine ilustrativă

bloc

4

3

166 cm

bloc

3

bloc

2

2

bloc

bloc

bloc

1

1

1

126,5 cm

bloc

bloc

87 cm

2

K12

339 lei

K13

Dulap K12

439 lei

Dulap K13

Pentru fiecare bloc individual,
puteți să vă comandați uși, sertare
sau rafturi separatoare de pe
pagina următoare.
Dimensiuni: 40 x 40 x 87 cm.

Seria de mobilier - Mobilier Magic

bloc

Pentru fiecare bloc individual,
puteți să vă comandați uși, sertare
sau rafturi separatoare de pe
pagina următoare.
Dimensiuni: 40 x 40 x 126,5 cm.

K14

529 lei

Dulap K14

Pentru fiecare bloc individual,
puteți să vă comandați uși, sertare
sau rafturi separatoare de pe
pagina următoare.
Dimensiuni: 40 x 40 x 166 cm.

În mijlocul fiecărui bloc al dulapurilor
K12, K13, K14 se pot introduce
rafturi separatoare PO1,
care împart blocul în
două spații identice.
Puteți să le comandați de pe
pagina următoare.

Posibilitățile de utilizare a elementelor de mobilier
Cifra ușii, sertarului și a raftului separator, indică blocul dulapului pe care pot fi folosite.

Ușă 4-bloc
4 blocuri = 1 ușă

Elementele de mobilier pentru dulapuri
se comandă individual,
ceea ce permite variabilitatea mare de alcătuire a dulapurilor din perspectiva
funcționalității, culorilor și a modelelor de frezări.
Puteți să le comandați de pe pagina următoare.

Ușă 3-bloc
3 blocuri = 1 ușă

Ușă 2-bloc
2 blocuri = 1 ușă
Ușă 1-bloc
1 bloc = 1 ușă

Ușă decupată
1 bloc = 1 ușă

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Sertar mic
1 bloc = 2 sertare mici

Sertar mare
1 bloc = 1 Sertar mare

Raft separator
1 bloc = 1 raft

4
2

2

3

1

1

2
1

La dulapurile
K12, K13 și K14
toate ușile
se pot monta cu
balamalele pe
partea dreaptă
sau stângă.

2 x sertare mici = 1 Sertar mare
Din motive de siguranță, sertarele
se pot utiliza doar pentru primele 2
blocuri inferioare (1,2).
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Elementele de mobilier pentru dulapurile K12, K13, K14
102 lei

DP1/Cod culoare 

102 lei

Ușă decupată - stânga DL1

Ușă decupată - dreapta DP1

DL2/Cod culoare/Cod frezare 

DP2/Cod culoare/Cod frezare 

1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

99 lei

Ușă 1-bloc - stânga DL2

Ușă 1-bloc - dreapta DP2

1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

DL3/Cod culoare/Cod frezare 

Cod
culoare

99 lei

1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

128 lei

DP3/Cod culoare/Cod frezare 

Ușă 2-bloc - stânga DL3

128 lei

Ușă 2-bloc - dreapta DP3

2 blocuri = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 77 cm.

2 blocuri = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 77 cm.

Exemplu de plasare a
frezării pe ușile DL3

DL5/Cod culoare/Cod frezare 

199 lei

DP5/Cod culoare/Cod frezare 

crem

Z

verde

L

galben

O

portocaliu

C

roșu

N

natural

W

alb
   Oferta o puteți
   regăsi la pag. 28- 29

199 lei

3 blocuri = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 117,5 cm.

232 lei

DP6/Cod culoare/Cod frezare 

Ușă 4-bloc - stânga DL6

Exemplu de plasare a
frezării pe ușa DL2

232 lei

Ușă 4-bloc - dreapta DP6

4 blocuri = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 157 cm.

Exemplu de
plasare a frezării pe
sertarul Z1

4 blocuri = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 157 cm.

Exemplu de
plasare a frezării pe
sertarul Z2

Închidere
silențioasă și
sigură a ușilor

frezări

(mai multe info. la pag. 17)

Exemplu de
plasare a frezării pe ușile DL6

155 lei

Z2/Cod culoare/Cod frezare 

Sertar mic Z1

240 lei

Sertar mare Z2

Sertarele sunt prevăzute cu piedică
pentru a preveni ieșirea accidentală,
ceea ce crește siguranța în timpul
folosirii. Pot fi folosite doar pentru
primele două blocuri inferioare (1,2).
1 bloc = 2 sertare mici
Dimensiuni: 38 x 35 x 19 cm.

Sertarele sunt prevăzute cu piedică
pentru a preveni ieșirea accidentală,
ceea ce crește siguranța în timpul
folosirii. Pot fi folosite doar pentru
primele două blocuri inferioare (1,2).
1 bloc = 1 Sertar mare
Dimensiuni: 38 x 35 x 38 cm.

Raft separator PO1

Raftul poate fi plasat în mijlocul fiecărui bloc
al dulapurilor K12, K13, K14. Raftul împarte
blocul în două spații egale.
Este fabricat din PAL în nuanța Arțar sau Alb.
Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 36 x 2 cm.

PO1 - Arțar
PO1W - Alb

V

Cu frezare sau fără
ACELAȘI preț !

Exemplu de plasare a
frezării pe ușile DP5

Z1/Cod culoare/Cod frezare 

albastru

Ușă 3-bloc - dreapta DP5

3 blocuri = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 117,5 cm.

DL6/Cod culoare/Cod frezare 

M

Cod
frezare

Ușă 3-bloc - stânga DL5

Culoare

36 lei
36 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

DL1/Cod culoare 

În cazul în care doriți să
vă alcătuiți un dulap
după propriile idei, mai jos vă
oferim un exemplu de
comandă care reprezintă
dulapul de mai sus,
care cuprinde:

Exemple de
plasarea a rafturilor
separatoare

K12 ................................
DL2/C/200 .....................
Z1/L/201 ........................
Z1/L/202 ........................

1 buc
1 buc
1 buc
1 buc
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Mobilier

48 cm

bloc

bloc

1

1a

87 cm

Dulapurile “K”

K21

355 lei

4a

bloc

bloc

3

3a

bloc

bloc

2

2a

bloc

bloc

1

1a

K24

bloc

2

2a

bloc

bloc

bloc

bloc

1

1a

1

1a

K22 - Arțar
K22MW - Arțar / Alb

126,5 cm

166 cm

Seria de mobilier - Mobilier Magic

bloc

bloc

2a

Dulapurile K22 și K23 sunt acum
disponibile în două variante:
1) Corpul în nuanța Arțar
2) Corpul în nuanța Arțar / Alb

La fiecare bloc individual puteți să vă comandați
uși (montare doar față-n față), sertare sau rafturi
separatoare de la pagina următoare. La acest dulap
puteți comanda de asemenea și Uși 4-bloc DKT (la
alegere 29 de modele de frezări) de la pag. 30-31.
Dimensiuni: 78 x 40 x 87 cm.

La fiecare bloc individual puteți
să vă comandați uși (montare
doar față-n față), sertare sau
rafturi separatoare de la pagina
următoare.
Dimensiuni: 78 x 40 x 48 cm.

4

bloc

2

Dulap K22

Dulap K21

bloc

bloc

815 lei

Dulap K24

La fiecare bloc individual puteți să vă
comandați uși (montare doar față-n față),
sertare sau rafturi separatoare de la pagina
următoare. La acest dulap puteți comanda
de asemenea și Uși 4-bloc DKT (la alegere
29 de modele de frezări) de la pag. 30-31.
Dimensiuni: 78 x 40 x 166 cm.

505 lei
505 lei

bloc

bloc

bloc

bloc

3

3a

3

3a

bloc

bloc

bloc

bloc

2

2a

2

2a

bloc

bloc

bloc

bloc

1

1a

1

1a

Imagine ilustrativă

În mijlocul fiecărui bloc al dulapurilor
K21, K22, K23, K24 se pot plasa rafturi
separatoare PO1, care împart blocul
dulapurilor în două spații egale.
Puteți să le comandați de la pag. următoare.

Dulap K23

La fiecare bloc individual puteți să vă comandați
uși (montare doar față-n față), sertare sau rafturi
separatoare de la pagina următoare. La acest dulap
puteți comanda de asemenea și Uși 4-bloc DKT (la
alegere 29 de modele de frezări) de la pag. 30-31.
Dimensiuni: 78 x 40 x 126,5 cm.

K23 - Arțar
K23MW - Arțar / Alb

665 lei
665 lei

Posibilități de utilizare a elementelor de mobilier
Cifra ușii, sertarului și a raftului separator, indică blocul dulapului pe care pot fi folosite.
Ușă 4-bloc
4 blocuri = 1 ușă

Elementele de mobilier pentru dulapuri
se comandă individual,
ceea ce permite variabilitatea mare de alcătuire a
dulapurilor din perspectiva
funcționalității, culorilor și a modelelor de frezări.
Puteți să le comandați de pe pagina următoare.

Ușă 3-bloc
3 blocuri = 1 ușă

Ușile 4-bloc DKT comandați de la pag. 30-31.

Ușă 2-bloc
2 blocuri = 1 ușă
Ușă 1-bloc
1 bloc = 1 ușă

Ușă decupată
1 bloc = 1 ușă

Sertar mic
1 bloc = 2 sertare mici

Sertar mare
1 bloc = 1 Sertar mare

4

4a

3

3a

2

2a

2

2a

2

2a

1

1a

1

1a

1

1a
Ușă 4-bloc DKT
4 blocuri = 1 Ușă 4-bloc DKT

Raft separator
1 bloc = 1 raft

4

4a

4

4a

3

3a

3

3a

2

2a

2

2a

1

1a

1

1a

34

C01 - RO nabytok-2021-2022 - 29 Da PRINT.indd 34

La dulapurile K21, K22,
K23 și K24
toate ușile se pot monta
doar față-n față.

2 x sertare mici  = 1 Sertar mare
Din motive de siguranță sertarele se
pot utiliza doar pentru primele 2 blocuri
inferioare (1,1a,2,2a).

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:37:54

Elementele de mobilier pentru dulapurile K21, K22, K23, K24
102 lei

DP1/Cod culoare 

Ușă decupată - stânga DL1

1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

DL2/Cod culoare/Cod frezare 

Cod
culoare

1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

99 lei

DP2/Cod culoare/Cod frezare 

Ușă 1-bloc - stânga DL2

99 lei

Ușă 1-bloc - dreapta DP2

1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

DL3/Cod culoare/Cod frezare 

102 lei

Ușă decupată - dreapta DP1

1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

128 lei

DP3/Cod culoare/Cod frezare 

Ușă 2-bloc - stânga DL3

128 lei

Ușă 2-bloc - dreapta DP3

2 blocuri = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 77 cm.

2 blocuri = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 77 cm.

Exemplu de plasare a
frezării pe ușile DL3

DL5/Cod culoare/Cod frezare 

199 lei

DP5/Cod culoare/Cod frezare 

Ușă 3-bloc - stânga DL5

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

Cu frezare sau fără,
același PREȚ !

199 lei

Ușă 3-bloc - dreapta DP5

3 blocuri = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 117,5 cm.

3 blocuri = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 117,5 cm.

Exemplu de plasare a
frezării pe ușile DL2

Exemplu de plasare a
frezării pe ușile DP5

DL6/Cod culoare/Cod frezare 

Culoare

232 lei

DP6/Cod culoare/Cod frezare 

Ușă 4-bloc - stânga DL6

232 lei

Exemplu de
plasare a frezării pe
sertarul Z1

Ușă 4-bloc - dreapta DP6

4 blocuri = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 157 cm.

4 blocuri = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 157 cm.

Exemplu de
plasare a frezării pe
sertarul Z2

Închidere
silențioasă și
sigură a ușilor

frezări

(mai multe info. la pag. 17)

Exemplu de plasare a
frezării pe ușile DL6

Z1/Cod culoare/Cod frezare 

155 lei

Z2/Cod culoare/Cod frezare 

Sertar mic Z1

240 lei

Sertar mare Z2

Sertarele sunt prevăzute cu piedică
pentru a preveni ieșirea accidentală,
ceea ce crește siguranța în timpul folosirii. Pot fi folosite doar pentru primele
două blocuri inferioare (1,1a,2,2a).
1 bloc = 2 sertare mici
Dimensiuni: 38 x 35 x 19 cm.

Sertarele sunt prevăzute cu piedică
pentru a preveni ieșirea accidentală,
ceea ce crește siguranța în timpul folosirii. Pot fi folosite doar pentru primele
două blocuri inferioare (1,1a,2,2a).
1 bloc = 1 Sertar mare
Dimensiuni: 38 x 35 x 38 cm.

Exemple de
plasarea a rafturilor
separatoare

La dulapurile K22, K23 și K24
vă oferim posibilitatea comandării
Ușilor 4-bloc DKT (puteți alege
din 29 de modele de frezări).
Comandați de la pag. 30 - 31.

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

DL1/Cod culoare 

În cazul în care doriți să
vă alcătuiți un dulap
după propriile idei, mai jos vă
oferim un exemplu de
comandă care reprezintă
dulapul alăturat,
care cuprinde:

Raft separator PO1

Raftul poate fi plasat în mijlocul fiecărui bloc al dulapurilor K21, K22, K23
și K24. Raftul împarte blocul în două spații egale. Este fabricat din PAL în
nuanța Arțar sau Alb. Preț pentru 1 buc. Dimensiuni: 38 x 36 x 2 cm.

PO1 - Arțar
PO1W - Alb

36 lei
36 lei

K23 ................................................
DP2/Z/205 .....................................
DL2/Z/209 . ....................................
DP3/V/402 .....................................
DL3/V/406 .....................................

1 buc
1 buc
1 buc
1 buc
1 buc
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Mobilier

bloc

bloc

bloc

2

2a

2b

bloc

bloc

1

1a

126,5 cm

87 cm

Dulapurile “K”

bloc

1b

bloc

bloc

bloc

bloc

bloc

bloc

3

3a

3b

3

3a

3b

bloc

bloc

bloc

bloc

bloc

bloc

2

2a

2b

2

2a

2b

Dulapul K33

bloc

bloc

bloc

bloc

bloc

bloc

este disponibil în

1

1a

1b

1

1a

1b

două variante:
1) Corpul în

K32

710 lei

Dulap K32

Seria de mobilier - Mobilier Magic

La fiecare bloc individual puteți să vă comandați
uși (montare doar față-n față), sertare sau rafturi
separatoare de la pagina următoare. La acest
dulap puteți comanda de asemenea și Uși
4-bloc DKT (la alegere 29 de modele de frezări)
de la pag. 30-31.
Dimensiuni: 116 x 40 x 87 cm.

nuanța Arțar

Dulap K33

La fiecare bloc individual puteți să vă comandați uși (montare doar
față-n față), sertare sau rafturi separatoare de la pagina următoare.
La acest dulap puteți comanda de asemenea și Uși 4-bloc DKT (la
alegere 29 de modele de frezări) de la pag. 30-31.
Dimensiuni: 116 x 40 x 126,5 cm.

K33 - Arțar
K33MW - Arțar / Alb

2) Corpul în
nuanța Arțar /
Alb

895 lei
895 lei

Raftul poate fi plasat în mijlocul fiecărui bloc
al dulapurilor K32 și K33. Raftul împarte
blocul în două spații egale.
Puteți să le comandați de pe pagina
următoare.



K3206

2290 lei

 K3307

Alte exemple de
dulapuri K32 și K33
regăsiți la pag. 64 - 67.

1786 lei

Posibilități de utilizare a elementelor de mobilier
Cifra ușii, sertarului și a raftului separator, indică blocul dulapului pe care pot fi folosite.
Elementele de mobilier pentru dulapuri
se comandă individual,
ceea ce permite variabilitatea mare de alcătuire a
dulapurilor din perspectiva
funcționalității, culorilor și a modelelor de frezări.
Puteți să le comandați de pe pagina următoare.

Ușă 3-bloc
3 blocuri = 1 ușă

Uși 4-bloc DKT comandați de la pag. 30-31.

Ușă 2-bloc
2 blocuri = 1 ușă
Ușă 1-bloc
1 bloc = 1 ușă

Ușă decupată
1 bloc = 1 ușă

Sertar mic
1 bloc = 2 sertare mici

3 3a 3b
2 2a 2b
1 1a 1b

Ușă 4-bloc DKT
4 blocuri = 1 Ușă 4-bloc DKT

36

C01 - RO nabytok-2021-2022 - 29 Da PRINT.indd 36

Sertar mare
1 bloc = 1 Sertar mare

2 2a 2b
1 1a 1b

Raft separator
1 bloc = 1 raft

3 3a 3b

3 3a 3b

2 2a 2b

2 2a 2b

1 1a 1b

1 1a 1b

2 x sertare mici  = 1 Sertar mare
Din motive de siguranță sertarele se pot
utiliza doar pentru primele 2 blocuri inferioare
(1,1a,1b,2,2a,2b).

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:38:03

Elementele de mobilier pentru dulapurile K32, K33
102 lei

DP1/Cod culoare 

Ușă decupată - stânga DL1

1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

DL2/Cod culoare/Cod frezare 

Cod
culoare

1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

99 lei

DP2/Cod culoare/Cod frezare 

Ușă 1-bloc - stânga DL2

99 lei

Ușă 1-bloc - dreapta DP2

1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

DL3/Cod culoare/Cod frezare 

102 lei

Ușă decupată - dreapta DP1

1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

128 lei

DP3/Cod culoare/Cod frezare 

Ușă 2-bloc - stânga DL3

128 lei

Ușă 2-bloc - dreapta DP3

2 blocuri = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 77 cm.

2 blocuri = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 77 cm.

Exemplu de plasare a
frezării pe ușile DL3

DL5/Cod culoare/Cod frezare 

199 lei

DP5/Cod culoare/Cod frezare 

Ușă 3-bloc - stânga DL5

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

3 blocuri = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 117,5 cm.

Exemplu de plasare a
frezării pe ușile DP5

Variante posibile
de montare a ușilor de
dulapurile K32 și K33.

M

Cu frezare sau fără,
același PREȚ !

199 lei

Ușă 3-bloc - dreapta DP5

3 blocuri = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 117,5 cm.

Culoare

Exemplu de plasare a
frezării pe ușa DL2

Mod
nepotrivit
de montare a ușilor.

Închidere
silențioasă și
sigură a ușilor

(mai multe info. la pag. 17)

Z1/Cod culoare/Cod frezare 

155 lei

frezări

Z2/Cod culoare/Cod frezare 

Sertar mic Z1

240 lei

Exemplu de
plasare a frezării pe
sertarul Z2

Sertar mare Z2

Sertarele sunt prevăzute cu piedică pentru a preveni ieșirea accidentală, ceea ce
crește siguranța în timpul folosirii. Pot fi
folosite doar pentru primele două blocuri
inferioare (1,1a,1b,2,2a,2b).
1 bloc = 2 sertare mici
Dimensiuni: 38 x 35 x 19 cm.

Sertarele sunt prevăzute cu piedică pentru a preveni ieșirea accidentală, ceea ce
crește siguranța în timpul folosirii. Pot fi
folosite doar pentru primele două blocuri
inferioare (1,1a,1b,2,2a,2b).
1 bloc = 1 Sertar mare
Dimensiuni: 38 x 35 x 38 cm.

Raft separator PO1

Raftul poate fi plasat în mijlocul fiecărui bloc al
dulapurilor K32 și K33. Raftul împarte blocul
în două spații egale. Este fabricat din PAL în
nuanța Arțar sau Alb. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 36 x 2 cm.

PO1 - Arțar
PO1W - Alb

Exemplu de
plasare a frezării pe
sertarul Z1

Exemple de
utilizarea a rafturilor
separatoare

La dulapurile K32, K33
vă oferim posibilitatea comandării
Ușilor 4-bloc DKT (puteți alege
din 29 de modele de frezări).
Comandați de la pag. 30 - 31.

36 lei
36 lei

În cazul în care doriți să
vă alcătuiți un dulap
după propriile idei, mai jos vă
oferim un exemplu de
comandă care reprezintă
dulapul alăturat,
care cuprinde:

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

DL1/Cod culoare 

K32 ................................
DL2/L/00 ........................
DP2/L/00 .......................
DL2/O/00 .......................
DP2/O/00 . .....................
Z1/Z/00 ..........................
Z2/Z/102 ........................

1 buc
1 buc
1 buc
1 buc
1 buc
2 buc
1 buc
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Mobilier

Dulapurile “KP”

87 cm

Dulap cu rafturi KP3

Pe acest dulap se pot monta doar Uși 2-bloc (montare
față-n față) prezentate pe pag. următoare și 4-bloc DKT
(la alegere 29 de modele de frezări) de la pag. 30 - 31.
Acestea se comandă separat. Dimensiuni: 78 x 40 x 87 cm.

87 cm

Seria de mobilier - Mobilier Magic

KP3 - Arțar
KP3MW - Arțar / Alb

480 lei
480 lei

bloc

bloc s

2

2s

bloc s

bloc

bloc s

bloc

3s

3b

3s

3b

bloc

bloc s

2

2s

126,5 cm

87 cm

126,5 cm

Dulapurile KP3 și KP33
sunt disponibile în două variante:
1) Corpul în nuanța Arțar
2) Corpul în nuanța Arțar / Alb

bloc

bloc s

2

2s

bloc s

bloc

bloc s

bloc

1s

1b

1s

1b

Dulap KP33

La fiecare bloc individual puteți să comandați uși, sertare sau rafturi
separatoare de la pagina următoare.
Dimensiuni: 116 x 40 x 126,5 cm.

KP33 - Arțar
KP33MW - Arțar / Alb

785 lei
785 lei

Dulapuri deja
alcătuite regăsiți
la pag. 64 - 67.

bloc s

bloc

1s

1b

KP32

625 lei

Dulap KP32

La fiecare bloc individual puteți să comandați uși,
sertare sau rafturi separatoare
de la pagina următoare.
Dimensiuni: 116 x 40 x 87 cm.

În mijlocul fiecărui bloc al dulapurilor
KP32 și KP33 se pot plasa rafturi
separatoare PO1 sau PO2,
care împart blocul dulapului în două
spații egale.
Puteți să le comandați de pe
pagina următoare.

Posibilități de utilizare a elementelor de mobilier
Cifra ușii, sertarului și a raftului separator, indică blocul dulapului pe care pot fi folosite.
Ușă 1-bloc
1 bloc = 1 ușă

Ușă decupată
1 bloc = 1 ușă

3b

3b

2

2

1b

1b

Ușă 2-bloc
se potrivesc doar în KP3

Ușă 4-bloc DKT
se potrivesc doar în KP3

Elementele de mobilier pentru dulapuri se comandă individual,
ceea ce permite variabilitatea mare de alcătuire a dulapurilor din perspectiva
funcționalității, culorilor și a modelelor de frezări.
Puteți să le comandați de pe pagina următoare.
Uși 4-bloc DKT (potrivite pentru Dulapul cu rafturi KP3)
comandați de la pag. 30-31.

Sertar alungit
1 bloc “s” = 2 sertare alungite

Din motive de siguranță sertarele se pot
utiliza doar pentru primele
2 blocuri inferioare (1s, 2s).
Raft separator
1 bloc = 1 raft

Închidere
silențioasă și
sigură a ușilor

(mai multe info. la pag. 17)

38
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Sertar mic
1 bloc = 2 sertare mici

Sertar mare
1 bloc = 1 Sertar mare

2s

2

2

1s

1b

1b

Raft separator alungit
1 bloc “s” = 1 raft

3b

3s

2

2s

1b

1s

2 x sertare mici  = 1 Sertar mare
Din motive de siguranță sertarele se pot utiliza
doar pentru primele 2 blocuri inferioare (1b, 2).

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:38:12

Elementele de mobilier pentru dulapurile KP32, KP33
102 lei

Ușă decupată - stânga DL1

1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

DL2/Cod culoare/Cod frezare 

99 lei

Ușă 1-bloc - stânga DL2

1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

Z1/Cod culoare/Cod frezare 

155 lei

Sertar mic Z1

Sertarele sunt prevăzute cu piedică
pentru a preveni ieșirea accidentală,
ceea ce crește siguranța în timpul
folosirii. Pot fi folosite doar pentru
primele două blocuri inferioare (1b,2).
1 bloc = 2 sertare mici
Dimensiuni: 38 x 35 x 19 cm.

Exemplu de plasare a frezării pe
sertarul alungit Z3

DP1/Cod culoare 

102 lei

Ușă decupată - dreapta DP1
1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

DP2/Cod culoare/Cod frezare 

99 lei

Ușă 1-bloc - dreapta DP2
1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

Z2/Cod culoare/Cod frezare 

240 lei

Sertar mare Z2

Sertarele sunt prevăzute cu piedică
pentru a preveni ieșirea accidentală,
ceea ce crește siguranța în timpul
folosirii. Pot fi folosite doar pentru
primele două blocuri inferioare (1b,2).
1 bloc = 1 Sertar mare
Dimensiuni: 38 x 35 x 38 cm.

Z3/Cod culoare/Cod frezare 

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

Cu frezare sau fără,
același PREȚ !

229 lei

Sertar alungit Z3

Sertarele sunt prevăzute cu piedică pentru a preveni ieșirea accidentală,
ceea ce crește siguranța în timpul folosirii. Pot fi folosite doar pentru primele
două blocuri inferioar(1s,2s). Dimensiuni: 76 x 35 x 19 cm.

Exemplu de plasare a
frezării pe ușa DL2

Raft separator PO1

Raftul poate fi plasat în mijlocul fiecărui bloc al dulapurilor KP32 și KP33.  
Raftul împarte blocul în două spații egale. Este fabricat din PAL în nuanța
Arțar sau Alb. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 36 x 2 cm.
Exemple de
utilizarea a rafturilor
separatoare

PO1 - Arțar
PO1W - Alb

36 lei
36 lei

Exemplu de
plasare a frezării pe
sertarul Z1

Raft separator alungit PO2

Raftul poate fi plasat în mijlocul fiecărui bloc “s”  al dulapurilor KP32 și KP33.
Este fabricat din PAL în nuanța Arțar sau Alb. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 74 x 38 x 1,8 cm.

PO2 - Arțar
PO2W - Alb

65 lei
65 lei

Exemplu de
plasare a frezării pe
sertarul Z2

Elementele de mobilier pentru dulapurile KP3
DL3/Cod culoare/Cod frezare 

128 lei

Ușă 2-bloc - stânga DL3
Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 77 cm.

DP3/Cod culoare/Cod frezare 

128 lei

Ușă 2-bloc - dreapta DP3

Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 77 cm.

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

DL1/Cod culoare 

Exemplu de plasare a
frezării pe ușile DL3

La dulapurile KP3 vă oferim
posibilitatea comandării
Ușilor 4-bloc DKT
(puteți alege din 29 de modele
de frezări).
În dulapul KP3 se pot monta doar
Uși 2-bloc,
se montează față-n față

Comandați de la pag. 30 - 31.

În cazul în care doriți să
vă alcătuiți un dulap
după propriile idei, mai jos vă
oferim un exemplu de
comandă care reprezintă
dulapul de mai sus,
care cuprinde:

KP33 . ............................
DL2/C/505 .....................
DP2/C/504 .....................
Z3/V/00 ..........................
Z3/L/00 ..........................
PO2 ...............................

1 buc
1 buc
1 buc
2 buc
2 buc
1 buc

39
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Mobilier

Dulapurile „K4”
Dulapul K43
este disponibil în două
variante:
1) Corpul în nuanța
Arțar
2) Corpul în nuanța
Arțar / Alb

bloc s

bloc s

3s

3s

3s

bloc s

2s

166 cm

bloc s

126,5 cm

2s
87 cm

4s

126,5 cm

bloc s

bloc s

bloc s

2s

2s

bloc s

bloc s

bloc s

bloc s

1s

1s

1s

1s

K42

420 lei

Dulap K42

Seria de mobilier - Mobilier Magic

bloc s

Dulapul este destinat, în principal, folosirii
sertarelor alungite Z3, dar se pot monta și
uși sau introduce rafturi separatoare alungite. La acest dulap vă oferim posibilitatea
achiziționării Ușilor 4-bloc DKT (la alegere
29 de modele de frezări) de la pag. 30 - 31.
În cazul folosirii ușilor DP1, DL1, DP2,
DL2 recomandăm și achiziționarea raftului
separator.
Dimensiuni: 78 x 40 x 87 cm.

K44

Dulap K43

Dulapul este destinat, în principal, folosirii sertarelor alungite
Z3, dar se pot monta și uși sau introduce rafturi separatoare
alungite. La acest dulap vă oferim posibilitatea achiziționării
Ușilor 4-bloc DKT (la alegere 29 de modele de frezări) de
la pag. 30 - 31. În cazul folosirii ușilor DP1, DL1, DP2, DL2
recomandăm și achiziționarea raftului separator
Dimensiuni: 78 x 40 x 126,5 cm.

K43 - Arțar
K43MW - Arțar / Alb

575 lei
575 lei

710 lei

Dulap K44

Dulapul este destinat, în principal, folosirii
sertarelor alungite Z3, dar se pot monta și
uși sau introduce rafturi separatoare alungite. La acest dulap vă oferim posibilitatea
achiziționării Ușilor 4-bloc DKT (la alegere
29 de modele de frezări) de la pag. 30 - 31.
În cazul folosirii ușilor DP1, DL1, DP2,
DL2 recomandăm și achiziționarea raftului
separator.
Dimensiuni: 78 x 40 x 166 cm.

Posibilități de utilizare a elementelor de mobilier
Cifra ușii, sertarului și a raftului separator, indică blocul dulapului pe care pot fi folosite.
Ușă decupată
1 bloc “s” = 2 x Uși
față-n față

Ușă 1-bloc
1 bloc “s” = 2 x Uși
față-n față

4s

4s

3s

3s

2s

2s

1s

1s

Uși 4-bloc DKT comandați de la pag. 30-31.
Ușă 4-bloc
4 blocuri “s” = 2 x Uși
față-n față
Ușă 3-bloc
3 blocuri “s” = 2 x Uși
față-n față

În cazul folosirii ușilor DP1, DL1, DP2, DL2
recomandăm și achiziționarea raftului separator.

Ușă 2-bloc
2 blocuri “s” = 2 x Uși
față-n față

Elementele de mobilier pentru dulapuri se comandă individual,
ceea ce permite variabilitatea mare de alcătuire a dulapurilor din
perspectiva  funcționalității, culorilor și a modelelor de frezări.
Puteți să le comandați de pe pagina următoare.

Ușă 4-bloc DKT
2 blocuri “s” = 1 Ușă 4-bloc DKT

4s
3s

4s
3s

3s
2s

3s
2s

2s
1s

2s
1s

Raft separator alungit
1 bloc “s” = 1 raft

Sertar alungit
1 bloc “s” = 2 sertare alungite

4s
3s
2s
3s
2s
1s

4s
3s
2s
1s

Imagine ilustrativă

4s
3s
2s

40
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1s

2s
Din motive de siguranță sertarele
se pot utiliza doar pentru primele
2 blocuri inferioare(1s,2s).

1s

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:38:20

Elementele de mobilier pentru dulapurile K4
102 lei

Ușă decupată - stânga DL1
Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

DL2/Cod culoare/Cod frezare 

99 lei

Ușă 1-bloc - stânga DL2

102 lei

Ușă decupată - dreapta DP1

Cod
culoare

Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

DP2/Cod culoare/Cod frezare 

99 lei

Ușă 1-bloc - dreapta DP2

Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

DL3/Cod culoare/Cod frezare 

DP1/Cod culoare 

Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

128 lei

Ușă 2-bloc - stânga DL3

DP3/Cod culoare/Cod frezare 

128 lei

Ușă 2-bloc - dreapta DP3

Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 77 cm.

Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 77 cm.

Exemplu de plasare a
frezării pe ușile DL3

DL5/Cod culoare/Cod frezare 

199 lei

Ușă 3-bloc - stânga DL5
Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 117,5 cm.

199 lei

(mai multe info. la pag. 17)

232 lei

Ușă 4-bloc - stânga DL6

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

Ușă 3-bloc - dreapta DP5

Cu frezare sau fără,
același PREȚ !

Exemplu de plasare a
frezării pe ușile DP5

Exemplu de plasare a
frezării pe ușa DL2

DP6/Cod culoare/Cod frezare 

232 lei

Ușă 4-bloc - dreapta DP6

Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 157 cm.

Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 157 cm.

La dulapurile K4
vă oferim posibilitatea
comandării Ușilor 4-bloc DKT
(puteți alege din 29 de modele
de frezări).
Comandați de la pag. 30 - 31.

frezări
La dulapurile K4
toate ușile se pot
monta doar față-n față

Exemplu de plasare a
frezării pe ușile DL6
Exemplu de plasare a frezării pe
sertarul alungit Z3

M

Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 117,5 cm.

Închidere
silențioasă și
sigură a ușilor

DL6/Cod culoare/Cod frezare 

DP5/Cod culoare/Cod frezare 

Culoare

Z3/Cod culoare/Cod frezare 

229 lei

Sertar alungit Z3

Sertarele sunt prevăzute cu piedică pentru a preveni ieșirea accidentală,
ceea ce crește siguranța în timpul folosirii. Pot fi folosite doar pentru primele
două blocuri inferioare. Dimensiuni: 76 x 35 x 19 cm.

Raft separator alungit PO2

Raftul poate fi plasat în mijlocul fiecărui bloc “s”  al dulapurilor K42, K43 și
K44. Este fabricat din PAL în nuanța Arțar sau Alb. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 74 x 38 x 1,8 cm.

PO2 - Arțar
PO2W - Alb
Exemple de
utilizarea a rafturilor
separatoare

65 lei
65 lei
Dulapuri K4 deja
alcătuite regăsiți
la pag. 64 - 67.

În cazul în care doriți să
vă alcătuiți un dulap
după propriile idei, mai jos vă
oferim un exemplu de
comandă care reprezintă
dulapul de mai sus,
care cuprinde:
K44 ................................ 1 buc
DL2/L/00 ........................ 1 buc
DP2/L/00 ....................... 1 buc
DL2/V/205 ..................... 1 buc
DP2/V/206 ..................... 1 buc
Z3/M/209 ....................... 1 buc
Z3/M/408 ....................... 1 buc
PO2 ............................... 3 buc

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

DL1/Cod culoare 

41
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Mobilier

Dulapurile KZ2 și KZ3
sunt disponibile în două variante:
1) Corpul în nuanța Arțar
2) Corpul în nuanța Arțar / Alb

41 cm

41 cm

Dulapuri de completare

Dulap de perete KZ2

Dulapul se montează pe perete. La acest dulap se pot comanda
uși (montare doar față-n față) și raft separator de pe această
pagină. Dimensiuni: 78 x 30 x 41 cm.

40 cm

330 lei
330 lei
40 cm

KZ2 - Arțar
KZ2MW - Arțar / Alb

KN1

230 lei

41 cm

Dulap de perete KZ3

Dulapul se montează pe perete. Pentru blocurile individuale
se pot comanda uși (montare doar față-n față) de pe această
pagină. Dimensiuni: 78 x 30 x 41 cm.

KN2

Acest dulap se folosește ca  o extensie pentru dulapurile de lățime
78 cm (K21, K22, K23, K24 de
la pag. 34; KP3 de la pag. 38 și
KK101, KK104, KK105 de la pag.
46), prin care se mărește spațiul
lor de depozitare.
Dimensiuni: 78 x 40 x 40 cm.

Imagine ilustrativă

87 cm

Elementele de mobilier pentru
dulapurile de perete KZ2, Kz3

RVO2

385 lei

Dulap RVO2

Dimensiuni: 40 x 40 x 87 cm.

Preț pentru 1 buc. Dimensiuni: 38 x 38 cm.

DP1/Cod culoare 

102 lei

Ușă decupată - dreapta DP1

Preț pentru 1 buc. Dimensiuni: 38 x 38 cm.

DL2/Cod culoare/Cod frezare 

99 lei

Ușă 1-bloc - stânga DL2

RVN2

Dimensiuni: 40 x 40 x 87 cm.
68 cm

Cod
culoare

m

40 c

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

RVO3

489 lei

Dulap RVO3

Dimensiuni: 40 x 40 x 126,5 cm.

RVN3

Dimensiuni: 40 x 40 x 126,5 cm.

Cu frezare sau fără,
același PREȚ !

DP2/Cod culoare/Cod frezare 

PO5 - Arțar
PO5W - Alb

Preț pentru 1 buc. Dimensiuni: 38 x 38 cm.

550 lei

Dulap RVN3

Raft separator PO5

Ușă 1-bloc - dreapta DP2

68 cm

Culoare

Preț pentru 1 buc. Dimensiuni: 38 x 38 cm.

99 lei

430 lei

Dulap RVN2

126,5 cm

102 lei

Ușă decupată - stânga DL1
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280 lei

Dulap
- extensie KN2

340 lei
340 lei
87 cm

KZ3 - Arțar
KZ3MW - Arțar / Alb

DL1/Cod culoare 

42

Acest dulap se folosește ca  
o extensie pentru dulapurile
de lățime 40 cm (K12, K13,
K14 de la pag. 32 și  KK102,
KK103 de la pag. 46), prin
care se mărește spațiul lor
de depozitare.
Dimensiuni: 40 x 40 x 40 cm.

126,5 cm

Seria de mobilier - Mobilier Magic

41 cm

Dulap
- extensie KN1

Raftul poate fi plasat în mijlocul fiecărui bloc al
dulapurilor KZ2. Raftul împarte blocul în două spații
egale. Este fabricat din PAL în nuanța Arțar sau Alb.  
Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 27,7 x 36,5 x 2 cm.

Exemplu de plasare a
frezării pe ușa DL2

33 lei
33 lei

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:38:30

Dulapul multifuncțional
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.

Două utilizări
Dulap cu
rafturi

Imagine ilustrativă

166 cm

Imagine ilustrativă

SM

675 lei

Dulap Multifuncțional

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.

Ușile pentru dulapul
multifuncțional se pot
monta doar față-n față

Cod
culoare

Exemplu de plasare a
frezării pe ușile
DL4 a DP4

DL4/Cod culoare/Cod frezare
Uși dulap - stânga DL4

232 lei

Aceste uși sunt proiectate pentru dulapul
multifuncțional SM. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 157 cm.

DP4/Cod culoare/Cod frezare
Uși dulap - dreapta DP4

232 lei

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

Cu frezare sau fără,
același PREȚ !

Aceste uși sunt proiectate pentru dulapul
multifuncțional SM. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 157 cm.

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Dulap pentru
umerașe

silențios și sigur

(mai multe info. la pag. 17)

Imagine ilustrativă

Imagine ilustrativă
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La comenzi de peste 5 000 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
C01 - RO nabytok-2021-2022 - 29 Da PRINT.indd 43

26. 7. 2021 12:38:36

Mobilier

162 cm

162 cm

Dulapuri cu rafturi pentru diverse utilizări

KD8

1480 lei

KD4

Dulap KD8

839 lei

Pentru acest dulap se potrivesc
ușile DS4 de pe această pagină.
Dimensiuni: 130 x 40 x 162 cm.

Imagine ilustrativă

Imagine ilustrativă

Dulap KD4

Pentru acest dulap se potrivesc ușile
DS4 de pe această pagină.
Dimensiuni: 66 x 40 x 162 cm.

Închidere silențioasă
și sigură

KL4

865 lei

Dulap KL4

KL2

545 lei

Dulap KL2

Pentru acest dulap se potrivesc ușile
DS4. În dulap se pot introduce 2 x
Cutie depozitare KO. Pot fi combinate
și cu banchetele de la pag. 107
(2 x banchetă L22 sau 1 x bachetă
L24). Dimensiuni: 130 x 40 x 114 cm.

Pentru acest dulap se potrivesc ușile
DS4. În dulap se pot introduce 1 x
Cutie depozitare KO. Pot fi combinate
și cu banchetele de la pag. 107 (1 x
banchetă L22).
Dimensiuni: 66 x 40 x 114 cm.

85 cm

85 cm

114 cm

114 cm

Seria de mobilier - Mobilier Magic

(mai multe info. la pag. 17)

KD4N

830 lei

Dulap KD4N

KD2N

485 lei

Dulap KD2N

Pentru acest dulap se potrivesc
ușile DS4 de pe această pagină.
Dimensiuni: 130 x 40 x 85 cm.

Pentru acest dulap se potrivesc
ușile DS4 de pe această pagină.
Dimensiuni: 66 x 40 x 85 cm.

Ușile DS4 pot fi comandate doar cu balamalele pe partea
dreaptă, adică uși pentru partea dreaptă.

Imagine ilustrativă

Imagine ilustrativă

Elementele de mobilier pentru dulapuri se comandă individual, ceea ce permite variabilitatea mare de
alcătuire a dulapurilor din perspectiva funcționalității, culorilor și a modelelor de frezări.

Cod
culoare

Banchetele le regăsiți la pag. 107.

M

albastru

V

crem

Z

verde

DS4/Cod culoare/Cod frezare
Uși DS4

119 lei

Aceste uși  pot fi comandate doar cu
balamalele pe partea dreaptă. Sunt
ideale pentru toate dulapurile de pe
această pagină.
Dimensiuni: 32 x 76,5 cm.
Prețul este pentru 1 buc.

KO/Cod culoare/Cod frezare
Cutie depozitare KO

Se poate muta ușor datorită celor 4 rotile. Această
cutie de depozitare se poate introduce în dulapul
KL4 și KL2 de pe această pagină, sau în vestiarele
de la pag. 102. Dimensiuni: 60 x 30 x 30 cm.

Exemplu de plasare a
frezării pe ușile DS4

44
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270 lei

Structură solidă a cutiei de
depozitare

Exemplu de plasare a
frezării pe cutia de depozitare

Culoare

L

galben

O

portocaliu

C

roșu

N

natural

W

alb

Cod
frezare

   Oferta o puteți
   regăsi la pag. 28 - 29

Cu frezare sau fără, același PREȚ !

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:38:41
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Mai mult

La comenzi de mobilier în
valoare de peste 5000 lei
beneficiați de transport
GRAT UI T !

pag. 959

Clubul Nomiland

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

RĂSPLĂTIM
CLIENȚII FIDELI
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.

puteți alege
din peste
9000 de produse

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
nostru

2.

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Cu NOMILAND
ieșiți pe plus!

AV E Ț I
I
O
N
LA

în produse
electronice și
accesorii

cu punctele adunate vă puteți
face un cadou sub formă de
electronice de calitate
Toate informațiile legate de Clubul NOMILAND sunt afișate pe site-ul nostru www.nomiland.ro
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Mobilier

dulapurile „k pentru cutii depozitare“
bloc

Imagine ilustrativă

3
126,5 cm

bloc

87 cm

2

340 lei

Dulap cutie depozitare
KK102

2

KK103

445 lei

Dulap cutie depozitare
KK103

87 cm

Pentru blocul dulapului se pot
achiziționa uși (dreapta sau stânga),  
sertare sau rafturi separatoare de
pe pagina următoare.
În dulap se poate plasa 1 x Cutie
depozitare KO11.
Dimensiuni: 40 x 40 x 126,5 cm.

bloc

bloc

2

2a

bloc

bloc

3

3a

bloc

bloc

2

2a

48 cm

48 cm

Seria de mobilier - Mobilier Magic

Pentru blocul dulapului se pot
achiziționa uși (dreapta sau stânga),  
sertare sau rafturi separatoare de
pe pagina următoare.
În dulap se poate plasa 1 x Cutie
depozitare KO11.
Dimensiuni: 40 x 40 x 87 cm.

bloc

126,5 cm

KK102

În mijlocul fiecărui bloc al
dulapurilor KK102, KK103,
KK104 și KK105 se poate
plasa raftul separator PO1,
care va împărți blocul dulapului
în două spații egale.
Puteți să le comandați de pe
pagina următoare.

KK301

315 lei KK101

Dulap cutie depozitare
KK301

În dulap se pot plasa 3 x Cutie depozitare KO11 sau 1 x Cutie depozitare
KO11 + 1 x Cutie depozitare KO14.  
Dimensiuni: 116 x 40 x 48 cm.

270 lei KK104

Dulap cutie depozitare
KK101

430 lei

Dulap cutie depozitare
KK104

În dulap se poate plasa  
2 x Cutie depozitare KO11 sau 1 x
Cutie depozitare KO14.
Dimensiuni: 78 x 40 x 48 cm.

Pentru fiecare bloc al dulapului  vă
puteți comanda uși (montare doar
față-n față), sertare sau rafturi separatoare de pe pagina următoare. În
dulap se pot plasa
2 x Cutie depozitare KO11 sau
1 x Cutie depozitare KO14.
Dimensiuni: 78 x 40 x 87 cm.

Imagine ilustrativă

KK105

595 lei

Dulap cutie depozitare
KK105

Pentru fiecare bloc al dulapului  vă
puteți comanda uși (montare doar
față-n față), sertare sau rafturi separatoare de pe pagina următoare. La
acest dulap, de asemenea, vă oferim
posibilitatea comandării Ușilor 4-bloc
DKT (la alegere 29 de modele de
frezări) de la pag. 30-31. În  dulap se
pot plasa 2 x Cutie depozitare KO11
sau 1 x Cutie depozitare KO14.
Dimensiuni: 78 x 40 x 126,5 cm.

Posibilități de utilizare a elementelor de mobilier
Cifra ușii, sertarului și a raftului separator, indică blocul dulapului pe care pot fi folosite.
Elementele de mobilier pentru dulapuri se comandă individual, ceea ce permite variabilitatea mare de
alcătuire a dulapurilor din perspectiva  funcționalității, culorilor și a modelelor de frezări.
Puteți să le comandați de pe pagina următoare.
Ușă 1-bloc
1 bloc = 1 ușă

Sertar mic
1 bloc = 2 sertare mici

Ușă decupată
1 bloc = 1 ușă

3

3a

3

3a

2

2a

2

2a

Ușă 2-bloc
2 blocuri = 1 ușă

3

3a

3

3a

2

2a

2

2a
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2a

2

2a
2 x sertare mici  = 1 Sertar mare
Din motive de siguranță sertarele se pot utiliza
doar pentru primele 2 blocuri inferioare(2,2a).

Cutie de depozitare
pentru dulapuri

Raft separator
1 bloc = 1 raft

46

2

Sertar mare
1 bloc = 1 Sertar mare

Cutie de depozitare pentru
dulapuri - alungită

La dulapurile KK104 și KK105
toate ușile se pot
monta doar față-n față.

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:38:56

elementele de mobilier pentru dulapurile „ k pentru cutii depozitare“
102 lei

DP1/Cod culoare 

Ușă decupată - stânga DL1

1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

DL2/Cod culoare/Cod frezare 

1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

99 lei

DP2/Cod culoare/Cod frezare 

Ușă 1-bloc - stânga DL2

99 lei

Ușă 1-bloc - dreapta DP2

1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

DL3/Cod culoare/Cod frezare 

102 lei

Ușă decupată - dreapta DP1

1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

128 lei

DP3/Cod culoare/Cod frezare 

Ușă 2-bloc - stânga DL3

128 lei

Ușă 2-bloc - dreapta DP3

2 blocuri = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 77 cm.

2 blocuri = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 77 cm.

Exemplu de plasare
a frezării pe ușile DL3

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

Cu frezare sau fără,
același PREȚ !

La dulapurile
KK104 și KK105
toate ușile se pot
monta doar
față-n față.

Închidere
silențioasă și
sigură a ușilor

(mai multe info. la pag. 17)

Z1/Cod culoare/Cod frezare 

Cod
culoare

155 lei

Sertar mic Z1

Sertarele sunt prevăzute cu piedică
pentru a preveni ieșirea accidentală,
ceea ce crește siguranța în timpul
folosirii. Pot fi folosite doar pentru
primele două blocuri inferioare (2,2a).
1 bloc = 2 sertare mici
Dimensiuni: 38 x 35 x 19 cm.

frezări

Z2/Cod culoare/Cod frezare 

240 lei

Exemplu de plasare a
frezării pe ușa DL2

Sertar mare Z2

Sertarele sunt prevăzute cu piedică
pentru a preveni ieșirea accidentală,
ceea ce crește siguranța în timpul
folosirii. Pot fi folosite doar pentru
primele două blocuri inferioare (2,2a).
1 bloc = 1 Sertar mare
Dimensiuni: 38 x 35 x 38 cm.

Exemplu de
plasare a frezării pe
sertarul Z1

Raft separator PO1

Raftul poate fi plasat în mijlocul fiecărui bloc al dulapurilor KK102, KK103,
KK104 și KK105.
Raftul împarte blocul în două spații egale. Este fabricat din PAL în nuanța
Arțar sau Alb.
Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 36 x 2 cm.

Exemple de
utilizare a rafturilor
separatoare

PO1 - Arțar
PO1W - Alb

36 lei
36 lei

KO11/Cod culoare/Cod frezare

Exemplu de
plasare a frezării pe
sertarul Z2

260 lei

Cutie depozitare pentru dulapuri - KO11
Structură solidă a
cutiei de depozitare

Cutia se poate muta ușor datorită celor 4 rotile. Această cutie de depozitare
se poate introduce în toate dulapurile „K pentru cutii depozitare“ de la pag.
anterioară. Dimensiuni: 38 x 46,5 x 40 cm.

KO14/Cod culoare/Cod frezare

389 lei

Cutie depozitare pentru dulapuri alungit - KO14

Cutia se poate muta ușor datorită celor 4 rotile. TAceastă cutie de depozitare
se poate introduce în toate dulapurile KK301, KK101, KK104, KK105 de la
pag. anterioară. Dimensiuni: 76 x 46,5 x 40 cm.

În cazul în care doriți să
vă alcătuiți un dulap
după propriile idei, alături vă oferim
un exemplu de
comandă care reprezintă
dulapul alăturat,
care cuprinde:

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

DL1/Cod culoare 

La dulapurile KK105 vă oferim
posibilitatea comandării
Ușilor 4-bloc DKT
(la alegere 29 de modele de
frezări).
Comandați de la pag. 30 - 31.

KK104 . .......................... 1 buc
Z1/O/401 ....................... 1 buc
Z1/O/00 ......................... 1 buc
Z1/Z/403 ........................ 1 buc
Z1/Z/00 .......................... 1 buc
KO11/O/402 . ................. 1 buc
KO11/Z/406 ................... 1 buc
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Mobilier

Dulap pentru cutiile de depozitare din lemn
Dulapul special este proiectat pentru cutiile de depozitare din lemn, din oferta noastră.
Avantajul acestor cutii este că le puteți scoate din dulapuri și așeza simplu pe locul în care aveți nevoie de ele.
În dulapul K53 se pot introduce în total 24 de cutii de depozitare mici sau 12 mari.
Desigur, puteți să le combinați după propriile nevoi.
În dulap se pot introduce rafturi PO4, cu ajutorul cărora vă puteți crea spațiu suplimentar.
Cutiile de depozitare din lemn se pot folosi și la dulapurile “K4” din oferta noastră (pag. 40). Ajunge doar să adăugați la dulapurile “K4”
rafturi separatoare alungite și cutiile de depozitare să le așezați pe ele făra a folosi șinele de plastic.

87 cm

Șinele de plastic pentru sertarele
de depozitare din lemn se vând
separat sub codul KNK2069

Seria de mobilier - Mobilier Magic

K53

479 lei

6,5 lei

Șine de plastic - pereche

Șinele sunt destinate sertarelor de depozitare
din lemn din oferta noastră. Cuișoarele de pe
șine fac posibilă prinderea lor în găurile din
partea laterală a dulapurilor. Includ și șuruburi
autofiletante pentru o siguranță suplimentară.
Lungime: 30 cm

În dulap se potrivesc cutiile de depozitare din
lemn, Mari și Mici. De asemenea se pot adăuga
și Rafturi separatoare PO4. Dulapul este fabricat
din PAL în nuanța arțar.
Dimensiuni: 78 x 40 x 87 cm.

Cod
culoare

DB1/Cod culoare

55 lei

Cutie de depozitare din lemn - Mică
Cutie de lemn solidă, proiectată pentru utilizarea
în Dulapul K53 sau pentru așezarea pe rafturile
Dulapului cu rafturi. Fabricat din plăci melaminate
de calitate tip MDF înfoliate și placaj. Pachetul
conține opritoare pentru a împiedica ieșirea
nedorită și amortizoare.
Dimensiuni: 23 x 35 x 6,5 cm.

PO4
Raft separator PO4

48

KNK2069

Dulap pentru cutiile de depozitare
din lemn K53

75 lei

Cutie de depozitare din lemn - Mare

Cutie de lemn solidă, proiectată pentru utilizarea în
Dulapul K53 sau pentru așezarea pe rafturile
Dulapului cu rafturi. Fabricat din plăci melaminate
de calitate tip MDF înfoliate și placaj. Pachetul
conține opritoare pentru a împiedica ieșirea
nedorită și amortizoare.
Dimensiuni: 23 x 35 x 16,5 cm.

M

albastru

V

crem

Z

verde

L

galben

O

portocaliu

C

roșu

N

natural

W

alb

Cutiile de depozitare de lemn
se vând fără frezări!

25 lei

Raft pentru Dulapul K53, cu ajutorul căruia puteți
să vă împărțiți spațiul acestuia. Este fabricat din
PAL în nuanța Arțar.
Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 37,8 x 23,5 x 1,8 cm.
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DB2/Cod culoare

Culoare

Pachetul conține
opritoare pentru a
împiedica ieșirea
nedorită.

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:39:13

dulapuri deja alcătuite cu cutii de depozitare din lemn
Pentru a vă ajuta în alegere, am pregătit pentru dvs. câteva variante de dulapuri deja alcătuite.
Pentru a comanda folosiți codul afișat. Desigur, puteți să vă alcătuiți dulapuri și după propriile preferințe.
Dulapurile alcătuite de noi puteți să le regăsiți la pag. 64 - 67.

 K5301

704 lei



K5303

1437,5 lei



K5302

1935 lei

K5305

1359 lei



K5306

1189 lei



K5307

1603,5 lei





K5304

1437,5 lei



K5308

1603,5 lei

utilizarea practică a cutiilor
de depozitare din lemn

Dulapuri alcătuite K4
Cutiile de depozitare din lemn pot fi folosite și cu Dulapurile “K4” din oferta noastră. Ajunge doar să adăugați rafturi separatoare alungite la
dulapurile “K4” și să așezați Cutiile de depozitare din lemn pe ele, fără a folosi șinele de plastic.





K4207

K4307

1450 lei



1643 lei



K4208

K4310

Mai multe dulapuri K4 deja alcătuite
găsiți la pag. 64 - 67.

1000 lei



K4209

1000 lei



1901 lei



K4210

1198 lei



2074 lei



K4211

973 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Dulapuri alcătuite K53

1616 lei



K4407

K4408

K4410

2068 lei
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Mobilier

Dulapuri „KG” pentru cutii din plastic
Dulapurile sunt proiectate pentru cutiile de depozitare din plastic din oferta noastră.
Sunt fabricate din PAL în nuanța arțar.
În dulap se pot introduce și rafturi separatoare PO3, cu ajutorul cărora puteți
să vă creați spațiu suplimentar.
În comparație cu dulapurile din Mobilierul Magic, dulapurile KG ies mai mult în exterior.

Datorită utilității practice sunt un accesoriu ideal,
nu doar în seria de mobilier Magic.

87 cm

87 cm

Exemple de utilizare a raftului
în  Dulapurile KG

Seria de mobilier - Mobilier Magic

KG16

485 lei

Dulap KG16

Dulapul este proiectat pentru 16
cutii de depozitare mici, sau puteți
să vă creați propria combinație.
Dimensiuni: 70 x 45 x 87 cm.

KG84
Dulap KG84

630 lei

Dulapul este proiectat pentru 24
cutii de depozitare mici, sau puteți
să vă creați propria combinație.
Dimensiuni: 103,5 x 45 x 87 cm.

PO3

45 lei

Raft pentru Dulapul KG

Raftul este ideal pentru dulapurile KG16
și KG84. Este fabricat din PAL în nuanța
arțar. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 32,5x 43 x 1,8 cm.

3 mărimi, 17 culori

Cutiile de depozitare din
plastic se comandă separat.
Le regăsiți la pagina următoare.

Creați-vă orice
combinații de culori
după propriile idei
Seturile alcătuite de noi
le regăsiți la pag. 72
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cutii de depozitare din plastic pentru dulapurile „KG”
Cutiile de depozitare din plastic servesc la depozitarea diverselor articole, cărți, jucării, șamd... Utilizările lor sunt nenumărate.
Noi vă oferim o gamă largă de culori, care va asigura un design unic și colorat al mobilierului.
În oferta noastră veți găsi cutiile de depozitare în culorile de bază, dar și în culori transparente.

Cutie depozitare mică

Cutie depozitare mijlocie

Cutie depozitare mare

Glisierele din plastic nu sunt parte a cutiei de
depozitare. Acestea se comandă separat.
Dimensiuni: 7,5 x 31 x 42,7 cm (V x L x L ).

Glisierele din plastic nu sunt parte a cutiei de
depozitare. Acestea se comandă separat.
Dimensiuni: 15 x 31 x 42,7 cm (V x L x L ).

Glisierele din plastic nu sunt parte a cutiei de
depozitare. Acestea se comandă separat.
Dimensiuni: 23 x 31 x 42,7 cm (V x L x L ).

G127
G119
G147
G101
G136
G106
G105
G110
G109
G102
G107
G126
G120
G120L
G120B
G120S
G120G

G227
G219
G247
G201
G236
G206
G205
G210
G209
G202
G207
G226
G220
G220L
G220B
G220S
G220G

G2527
G2519
G2547
G2501
G2536
G2506
G2505
G2510
G2509
G2502
G2507
G2526
G2520
G2520L
G2520B
G2520S
G2520G

- gri închis
- gri deschis
- alb
- portocaliu
- verde deschis
- albastru
- mov
- verde
- roșu
- galben
- roșu fucsia
- albastru deschis
- transparent
- lime transparent
- albastru transparent
- portocaliu transparent
- mov transparent

26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei
26,5 lei

Compararea mărimii cutiilor
de depozitare
Mică
Mică

- gri închis
- gri deschis
- alb
- portocaliu
- verde deschis
- albastru
- mov
- verde
- roșu
- galben
- roșu fucsia
- albastru deschis
- transparent
- lime transparent
- albastru transparent
- portocaliu transparent
- mov transparent

41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei
41,5 lei

- gri închis
- gri deschis
- alb
- portocaliu
- verde deschis
- albastru
- mov
- verde
- roșu
- galben
- roșu fucsia
- albastru deschis
- transparent
- lime transparent
- albastru transparent
- portocaliu transparent
- mov transparent

51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei
51,5 lei

ofertă diversă de culori

Mijlocie

+
gri închis

gri deschis

Trei culori
noi

alb

Mică
Mare
Mică

+

Mică

+

Mică
Mijlocie

portocaliu

verde deschis

roșu

galben

transparent

lime
transparent

mov

albastru

verde

Mare

+
roșu fucsia

Capac practic
potrivit pentru
orice cutie
de depozitare

albastru deschis

albastru
transparent

portocaliu
transparent

mov
transparent

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Montajul cutiilor este simplu datorită șinelor de plastic, care se prind în găurile deja pregătite din dulap.
(pentru o stabilitate mai mare se pot fixa cu un șurub).

Pentru flexibilitatea folosirii
cutiilor noastre de depozitare din
plastic GLISIERELE DIN PLASTIC
se achiziționează separat

Separatoare pentru cutia de
depozitare din plastic mică

GLF1

18 lei

Capac pentru cutie
depozitare plastic

GP5W

12 lei

Glisiere de plastic - pereche

Sunt ideale pentru folosirea împreună cu
cutiile noastre de depozitare din plastic.

GIN3 - 3 compartimente
GIN4 - 4 compartimente
GIN6 - 6 compartimente
GIN8 - 8 compartimente

20,5 lei
20,5 lei
20,5 lei
20,5 lei
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Mobilier

Dulapuri separatoare
Dulapurile separatoare completează seria de mobilier Magic prin posibilitatea împărțirii spațiului și creării mai multor locuri de joacă.
Sunt accesibile din ambele părți, iar datorită dimensiunilor ideale sunt potrivite și pentru joaca pe suprafața superioară.
Prin combinarea Dulapului unghi 45 cu Dulapul - Dreptunghic puteți crea separeuri de diferite forme - valuri, semicerc, cerc, pult...
Vă oferim două posibilități de utilizare:
Cu rotile, în cazul în care veți dori să mutați ușor dulapurile, sau cu picioare, în cazul în care doriți dulapuri fixe.
Structura dulapurilor este fabricată din PAL melaminat în nuanța Arțar.
Dulapul separator - dreptunghic îl puteți completa cu uși DP1, DL1, DP2, DL2 și astfel puteți crea diverse combinații de culori.

54,5 cm

54,5 cm

78 cm

8 dulapuri
crează
un cerc

KP45

369 lei

1a

1

315 lei

Dulap separator - Dreptunghic

2 dulapuri
crează un
sfert de cerc

La aceast dulap se potrivesc ușile DP1, DL1, DP2,
DL2, care se pot monta din ambele părți, și astfel se
poate ascunde conținutul dulapului (montare doar
față-n față). Rotilele și picioarele nu sunt parte din
pachet, acestea se comandă separat. Vă recomandăm
pentru acest dulap să comandați roți sau picioare din
oferta noastră. Dimensiuni: 78 x 40 x 54,5 cm.
Înălțimea este afișată fără rotile sau picioare.

posibilitatea
închiderii
dulapului
- dreptunghic
cu ajutorul
ușilor care
se pot monta
din ambele
părți

78 cm

80,5 cm

8 dulapuri
crează
un cerc
80,5 cm

Seria de mobilier - Mobilier Magic

bloc

KP40

Dulap separator - Unghi 45

Dulap deschis al cărui părți laterale creează
un unghi de 45°, 8  dulapuri creează un
cerc, iar 2 dulapuri creează un sfert de
cerc. Rotilele și picioarele nu sunt parte
din pachet, acestea se comandă separat.
Vă recomandăm pentru acest dulap să
comandați roți sau picioare din oferta noastră.
Dimensiuni: 78 x 40 x 54,5 cm.
Înălțimea este afișată fără rotile sau picioare.

bloc

Uși
1-bloc
--Uși
decupate
--1 bloc = 1 ușă

bloc
bloc

KP45A

445 lei

KP40A

Dulap separator - Unghi 45
- înalt

La aceast dulap se potrivesc ușile DP1, DL1, DP2,
DL2, care se pot monta din ambele părți, și astfel se
poate ascunde conținutul dulapului (montare doar
față-n față). Rotilele și picioarele nu sunt parte din
pachet, acestea se comandă separat. Vă recomandăm
pentru acest dulap să comandați roți sau picioare din
oferta noastră. Dimensiuni: 78 x 40 x 80,5 cm.
Înălțimea este afișată fără rotile sau picioare.

KP45 + KP45A
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1

1a

KP40A + KP45A
KP45A
+
KP40A
+
KP45A
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390 lei

Dulap separator - Dreptunghic - înalt

Dulap deschis, al cărui părți laterale creează
un unghi de 45°, 8  dulapuri creează un cerc,
iar 2 dulapuri creează un sfert de cerc.
Rotilele și picioarele nu sunt parte din
pachet, acestea se comandă separat.
Vă recomandăm pentru acest dulap să
comandați roți sau picioare din oferta noastră.
Dimensiuni: 78 x 40 x 80,5 cm.
Înălțimea este afișată fără rotile sau picioare.

KP40A + KP3

1a

1

2 dulapuri
crează un
sfert de cerc

KP40 + KP40A

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
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Elementele de mobilier pentru dulapurile KP40, KP40A
102 lei

DP1/Cod culoare 

Ușă decupată - stânga DL1

1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

DL2/Cod culoare/Cod frezare 

102 lei

Ușă decupată - dreapta DP1
1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

99 lei

DP2/Cod culoare/Cod frezare 

Ușă 1-bloc - stânga DL2

99 lei

Ușă 1-bloc - dreapta DP2

1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

1 bloc = 1 ușă. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

frezări
Ușile se pot
monta doar față-n față.

Exemplu de plasare a
frezării pe ușa DL2

Cu frezare sau fără,
același PREȚ!

cu ajutorul
rotilelor veți
avea un dulap
ușor de mutat

LM00204

45 lei

Set rotile

Setul conține 4 rotile cauciucate de calitate, dintre care 2
sunt prevăzute cu frână care oferă o siguranță suplimentară.  
Rotilele sunt ideale pentru Dulapurile separatoare KP40,
KP40A, KP45, KP45A. Diametrul rotilei: 5,5 cm. Înălțimea
rotilei cu suport: 6,5 cm.

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

cu ajutorul
picioarelor veți
avea un
cărucior fix

LM00104

32 lei

Set picioare

Setul conține 4 picioare, care se pot regla pe înălțime în cazul
pardoselii strâmbe. Picioarele sunt ideale pentru Dulapurile
separatoare KP40, KP40A, KP45, KP45A.
Dimensiuni: 4 x 4 cm (L x L ). Înălțimea picioarelor se poate regla
de la 6,2 - 8 cm.

Posibilitatea
împărțirii
spațiului și
creării mai
multor locuri de
joacă

Imagine ilustrativă

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

DL1/Cod culoare 
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Mobilier

mobilier pentru șezut
Mobilierul nostru pentru șezut este alcătuit din Dulapurile pentru șezut KS21 și KS31. Cu ajutorul pernuțelor de spumă solidă și a
aplicațiilor de spumă puteți să vă creați în seria de mobilier și un colțișor plăcut pentru ședere.
Spuma este de grosime 5 cm, ceea ce asigură comfortul dar și siguranța copiilor.
Structura dulapului este fabricată din PAL melaminat în nuanța Arțar.
În aceste dulapuri se potrivesc cutiile de depozitare KO12, unde puteți să vă alegeți din oferta diversă de culori și modele de frezări.

116,4 cm

78 cm

KS21

255 lei

KS31

Dulap pentru șezut KS21

350 lei

Dulap pentru șezut KS31

În dulap se  pot introduce 2 x Cutie
depozitare KO12. Structura dulapului este
concepută pentru ședere. Pernuțele puteți
să le comandați individual - la alegere aveți 6
culori. Dimensiuni: 78 x 40 x 27,5 cm.

În dulap se  pot introduce 3 x Cutie
depozitare KO12. Structura dulapului este
concepută pentru ședere. Pernuțele puteți
să le comandați individual - la alegere aveți 6
culori. Dimensiuni: 116,4 x 40 x 27,5 cm.

Seria de mobilier - Mobilier Magic

CULORI
NOI
Pernuță pentru dulapul KS21

6 variante de culori ale pernuței. Pernuța este
fabricată din spumă de calitate, iar husa este
din piele artificială. Se atașează de dulap cu
ajutorul scaiului.
Dimensiuni: 78 x 40 x 5 cm.

EDF200301 - galben 123 lei
EDF200302 - portocaliu 123 lei
EDF200303 - roșu 123 lei
EDF200304 - verde 
123 lei
EDF200305 - albastru 
123 lei
EDF200306 - crem 
123 lei
EDF200350 - gri 123 lei
EDF200351 - alb 123 lei

Pernuță pentru dulapul KS31

6 variante de culori ale pernuței. Pernuța este
fabricată din spumă de calitate, iar husa este
din piele artificială. Se atașează de dulap cu
ajutorul scaiului.
Dimensiuni: 116,4 x 40 x 5 cm.

EDF200307 - galben 
165 lei
EDF200308 - portocaliu 
165 lei
EDF200309 - roșu 
165 lei
EDF200310 - verde 
165 lei
EDF200311 - albastru 
165 lei
EDF200312 - crem 
165 lei
EDF200352 - gri 165 lei
EDF200353 - alb 165 lei

Imagine ilustrativă

KO12/Cod culoare/Cod frezare

150 lei

Cutie depozitare pentru
dulapurile pentru șezut - KO12
Se poate muta ușor datorită celor 4 rotile.
Această cutie de depozitare se poate
introduce în dulapurile KS21 și KS31.
Structura cutiei de depozitare este
fabricată din PAL melaminat.
Dimensiuni: 38 x 39 x 27 cm.

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

Cu frezare sau fără,
același PREȚ !

Exemplu de plasare a frezării
pe cutia de depozitare KO12

Imagine ilustrativă

Structură solidă a cutiei de
depozitare
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pernuțe cu spătar pentru dulapurile KS21, KS31
Pernuța este fabricată din spumă de calitate, iar învelișul este din piele artificială.
Se atașează de dulap cu ajutorul scaiului.
Pernuțele se pot folosi și fără Dulapurile pentru șezut, puteți să le așezați simplu pe podea și astfel
puteți crea un spațiu mare pentru șezut.

CULORI
NOI
Pernuță cu spătar pentru
dulapul KS21 - cu spătar lat

Pernuță cu spătar pentru
dulapul KS31 - cu spătar lat

EDF200313 - galben
169 lei
EDF200314 - portocaliu
169 lei
EDF200315 - roșu
169 lei
EDF200316 - verde
169 lei
EDF200317 - albastru
169 lei
EDF200318 - crem
169 lei
EDF200354 - gri 169 lei
EDF200355 - alb 169 lei

EDF200320 - galben
235 lei
EDF200321 - portocaliu
235 lei
EDF200322 - roșu
235 lei
EDF200323 - verde
235 lei
EDF200324 - albastru
235 lei
EDF200325 - crem
235 lei
EDF200356 - gri 235 lei
EDF200357 - alb 235 lei

Dimensiuni: 78 x 40 x 40 cm.

Dimensiuni: 116 x 40 x 40 cm.

fiecare pernuță
în 8 culori

CULORI
NOI

Pernuță cu spătar pentru
dulapul KS21 - cu spătar îngust

Pernuță cu spătar pentru
dulapul KS31 - cu spătar îngust

EDF200326 - galben
162 lei
EDF200327 - portocaliu
162 lei
EDF200328 - roșu
162 lei
EDF200329 - verde
162 lei
EDF200330 - albastru
162 lei
EDF200331 - crem
162 lei
EDF200358 - gri 162 lei
EDF200359 - alb 162 lei

EDF200332 - galben
189 lei
EDF200333 - portocaliu
189 lei
EDF200334 - roșu
189 lei
EDF200335 - verde
189 lei
EDF200336 - albastru
189 lei
EDF200337 - crem
189 lei
EDF200360 - gri 189 lei
EDF200361 - alb 189 lei

Dimensiuni: 78 x 40 x 58 cm.

Dimensiuni: 116 x 40 x 58 cm.

Imagine ilustrativă

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

8 variante de culori la pernuța cu spătar. Grosimea pernuței: 5 cm.
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Mobilier

Aplicații din spumă pentru mobilierul de șezut
Aplicațiile de perete sunt fabricate din spumă de calitate.
În cazul aplicațiilor monocolore, părțile frontale și laterale sunt acoperite cu piele artificială.
În cazul aplicațiillor cu imprimeu, partea frontală este acoperită cu material textil cu imprimeu modern.
Partea posterioară este acoperită cu material textil nețesut.
Pe perete se prind cu ajutorul benzii autoadezive.
Recomandăm folosirea lor ca spătare pentru mobilierul de șezut.

Aplicații din spumă pentru perete - monocolore

Aplicație mică:
78 x 63 x 5 cm
(L x Î x A)

CULORI
NOI

Aplicație de spumă - mare

Seria de mobilier - Mobilier Magic

Dimensiuni: 116,5 x 93 x 5 cm.

EDF400101 - galben
365 lei
EDF400102 - portocaliu
365 lei
EDF400103 - roșu
365 lei
EDF400104 - verde 
365 lei
EDF400105 - albastru 
365 lei
EDF400106 - crem 
365 lei
EDF400115 - gri 365 lei
EDF400116 - alb 365 lei

Aplicație mare:
116,5 x 93 x 5 cm
(L x Î x A)

Aplicație de spumă - mică
Dimensiuni: 78 x 63 x 5 cm.

EDF500101 - galben
180 lei
EDF500102 - portocaliu
180 lei
EDF500103 - roșu
180 lei
EDF500104 - verde 
180 lei
EDF500105 - albastru 
180 lei
EDF500106 - crem 
180 lei
EDF500115 - gri 180 lei
EDF500116 - alb 180 lei

Aplicații din spumă pentru perete - cu imprimeu

Aplicație de spumă- Cercuri

Aplicație de spumă - Fluturi

EDF400107 - Mare (116,5 x 93 x 5 cm)
425 lei
EDF500107 - Mică (78 x 63 x 5 cm)229 lei

EDF400108 - Mare (116,5 x 93 x 5 cm)
425 lei
EDF500108 - Mică (78 x 63 x 5 cm)229 lei

Design modern și de calitate.

Design modern și de calitate.

SETURI CU
MOBILIER
PENTRU ȘEZUT
Alcătuiți-vă seturi de
mobilier după propriile
preferințe sau alegeți din
seturile alcătuite de noi.
REGĂSIȚI
la pag. 88-91.
Imagine ilustrativă
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Aplicație de spumă
- Hansel și Gretel

EDF400109 - Mare (116,5 x 93 x 5 cm) 425 lei
EDF500109 - Mică (78 x 63 x 5 cm)229 lei

Aplicație de spumă
- Omulețul Verde

Designul colorat
va da viață
oricărui mobilier.

EDF500110 - Mică (78 x 63 x 5 cm)
229 lei
EDF400110 - Mare (116,5 x 93 x 5 cm)425 lei

Aplicație de spumă
- Scufița Roșie

Aplicație de spumă
- Harap alb

EDF400113 - Mare (116,5 x 93 x 5 cm) 425 lei
EDF500113 - Mică (78 x 63 x 5 cm)229 lei

EDF500114 - Mică (78 x 63 x 5 cm)229 lei
EDF400114 - Mare (116,5 x 93 x 5 cm) 425 lei

Aplicație de spumă
- Safari

Aplicație de spumă
- Pădurea

EDF400111 - Mare (116,5 x 93 x 5 cm) 425 lei
EDF500111 - Mică (78 x 63 x 5 cm)229 lei

EDF500112 - Mică (78 x 63 x 5 cm)229 lei
EDF400112 - Mare (116,5 x 93 x 5 cm) 425 lei

Seturi cu mobiler
pentru șezut
REGĂSIȚI
la pag. 89-91.
Imagine ilustrativă
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Aplicații din spumă pentru perete
- cu imprimeu
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Mobilier

aplicații decupate pentru mobilierul de șezut
Aplicațiile de perete sunt fabricate din spumă de calitate. Partea frontală este acoperită cu material textil cu imprimeu vesel și
copilăros. Fiecare aplicație este decupată astfel încăt să păstreze forma motivului, aceasta primind un efect 3D. Partea posterioară
este acoperită cu material textil nețesut, iar părțile laterale cu piele artificială. Pe perete se prind cu ajutorul benzii autoadezive.
Recomandăm folosirea lor ca spătare pentru mobilierul de șezut.
Puteți, decora cu ele și dulapuri de lățime corespunzătoare și astfel să creați seturi colorate de mobiler.
Aplicație decupată de spuma
- mare

Aplicație decupată de spuma
- mică

Dimensiuni: 116 x 5 cm (D x H).
Înălțimea este afișată în dreptul
fiecărui motiv.

Dimensiuni: 78 x 5 cm (D x H).
Înălțimea este afișată în dreptul
fiecărui motiv.

EDF400120 - Albinuță (60 cm) 175 lei
EDF400121 - Broscușă (62 cm) 175 lei
EDF400122 - Fluturaș (64 cm) 175 lei
EDF400123 - Soare (58 cm) 175 lei
EDF400124 - Buburuză (63 cm) 175 lei
EDF400125 - Pasăre (60 cm) 175 lei
EDF400126 - Melc (62 cm)
175 lei
EDF400127 - Floare (63 cm) 175 lei

EDF500120 - Albinuță (43 cm) 120 lei
EDF500121 - Broscușă (41 cm) 120 lei
EDF500122 - Fluturaș (43 cm) 120 lei
EDF500123 - Soare (40 cm) 120 lei
EDF500124 - Buburuză (40 cm) 120 lei
EDF500125 - Pasăre (40 cm) 120 lei
EDF500126 - Melc (42 cm)
120 lei
EDF500127 - Floare (43 cm) 120 lei

Seria de mobilier - Mobilier Magic

Imagine ilustrativă

SETURI DE MOBILIER PENTRU ȘEZUT
REGĂSIȚI la pag. 88-91.
Imagine ilustrativă

Aplicații din spumă
pentru perete - cu
imprimeu.
Decorațiuni
colorate care vor
înfrumuseța
orice mobilier.

Diverse pernuțe și
taburete
regăsiți pe
www.nomiland.ro

CULORI
NOI

Pernuță U
Cod
culoare

LM00101/Cod culoare
Căsuță Relax

58

1080 lei

O căsuță ideală pentru relaxare dar și distracție. Fiecare copil
vrea să fie la un momentdat în intimitate. Căsuța noastră
îi permite acest lucru. Este fabricată din PAL melaminat în
nuanța Arțar iar partea frontală este din placă MDF înfoliată.
Puteți să-l completați cu Pernuța U din oferta noastră.  
Dimensiuni: 130 x 50 x 173,50 cm (L x A x Î).
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Culoare

M

albastru

V

crem

Z

verde

L

galben

O

portocaliu

C

roșu

N

natural

W

alb

Este fabricată din spumă de calitate, iar
învelișul este din piele artificială. Pernuța este  
potrivită pentru Căsuța Relax din oferta noastră
(LM00101). Grosimea părți posterioare: 14 cm.
Dimensiuni: 126 x 45 x 80 cm.

EDF16000 - verde
580 lei
EDF1600L - galben
580 lei
EDF1600P - portocaliu
580 lei
EDF1600C - roșu 
580 lei
EDF1600M - albastru 
580 lei
EDF1600V - crem 
580 lei
EDF1600G - gri 580 lei
EDF1600W - alb580 lei

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:42:06

Dulapuri universale pe rotile
Structura dulapurilor este din PAL în nuanța Arțar. Părțile laterale sunt fabricate din păci melaminate de calitate, de tip MDF, pe care este
aplicată folie rezistentă la zgârieturi, care se poate șterge cu o cârpă umedă. În funcție de nevoile dvs. vă puteți alege din șapte culori de
bază, nuanța NATURAL și până la 53 de modele de frezări, pe care puteți să le răgăsiți la pag. 28 - 29. Datorită rotilelor, dulapurile se pot
muta ușor. ( Parte a dulapului sunt și 4 rotile, dintre care 2 sunt cu frână). Puteți să le folosiți și pentru articolele de creație, cărți, șamd...

m

78 c

m

78 c

S02/Cod culoare/Cod frezare

675 lei

S01/Cod culoare / Cod frezare

Dulap - pentru articolele de creație

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

680 lei

Dulap - bibliotecă

Dulapul conține o poliță compartimentată în partea
superioară, pentru păstrarea în siguranță a
obiectelor în timpul mutării.
Dimensiuni: 78 x 40 x 73,5 cm.

Culoare

Dimensiuni: 78 x 40 x 73,5 cm.

Cu frezare sau fără,
același PREȚ!

70,3 cm

Datorită
rotilelor,
dulapurile
se pot
muta ușor

Bibliotecile cu
rotile și dulapurile
pentru articolele
de creație în trei
variante: FAG,
ARȚAR, ARȚAR CU
IMPRIMEU, le puteți
regăsi pe
www.nomiland.ro

Structură solidă a
cutiei de depozitare

63 cm

KA630

429 lei

Bibliotecă

Un dulap practic, poate fi completat cu cutia de depozitare KO și astfel se diversifică
posibilitățile de folosire a acestuia. Datorită
dimensiunilor sale se poate plasa și într-un
spațiu limitat. Cutia de depozitare KO se
achiziționează separat de pe această pag.
Dimensiuni: 63 x 40 x 70,3 cm.

Prețul Bibliotecii KA630 cu cutia de
depozitate KO/Z/100: 699 lei.

KO/Cod culoare/Cod frezare

270 lei

Cutie depozitare KO

Se poate muta ușor cu ajutorul celor 4
rotile. Această cutie de depozitare se
poate introduce în biblioteca (KA630) de
pe această pag.
Dimensiuni: 60 x 30 x 30 cm.
Cod
culoare

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

73,5 cm

73,5 cm

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
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Mobilier

Cadre pentru Rafturi și Acoperișuri
Cadrele sunt destinate pentru montarea Acoperișurilor și a Rafturilor de magazie din seria Mobilier Magic.
Cadrele se vând la bucată, în timp ce pentru un dulap este nevoie de 2 buc de cadru.
În cazul în care aveți două dulapuri alăturate, ajunge dacă între ele veți pune doar un cadru
prin care veți uni cele două dulapuri.
Cadrele sunt fabricate din lemn masiv de calitate, de grosime 3,5 cm și vopsite în nuanța Arțar,
prin care se vor potrivi perfect cu nuanța din seria de mobilier Magic.
Cu ajutorul cadrelor puteți să vă diversificați seturile de mobilier Magic sau puteți crea din ele
rafturi pentru magazie unde veți putea depozita diverse articole pentru sport, jucării, șamd.

Seria de mobilier - Mobilier Magic

Exemple de utilizare a Cadrelor în combinație
cu dulapuri și rafturile de magazie

KON-01��2 buc
K12������������1 buc
POL-01��1 buc

KON-01��2 buc
K21������������1 buc
POL-02��2 buc

KON-01��2 buc
K32������������1 buc
POL-03��1 buc

Cadru pentru Rafturi și Acoperișuri
1 buc.

Exemple de utilizare a Cadrelor în combinație
cu dulapuri și rafturile de magazie

KON-01 - Scurt - 40 x 126,5 cm (L x Î)
185 lei
KON-02 - Lung - 40 x 166 cm (L x Î)249 lei

Rafturi magazie

Sunt fabricate din plăci PAL melaminate în nuanța Arțar.
Pentru montarea Rafturilor de magazie veți avea nevoie de Cadrele
KON-01 sau KON-02 din oferta noastră, care se vând separat. Cu
ajutorul lor puteți să vă creați spații de depozitare suplimentare.

POL-01 - 40 x 40 cm (L x L )
POL-02 - 78 x 40 cm (L x L )
POL-03 - 116 x 40 cm (L x L )

46 lei
77 lei
105 lei

KON-02��2 buc
K12������������1 buc
POL-01��2 buc

KON-02��2 buc
K21������������1 buc
POL-02��3 buc

KON-02��2 buc
K32������������1 buc
POL-03��2 buc

Creați-vă seturi Magice
după propriile preferințe

60
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Imagine ilustrativă

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:42:20

Acoperișuri Magice
5 tipuri de acoperișuri completează seria de mobilier Magic cu noi posibilități de utilizare.
Sunt fabricate din combinație de plăci MDF înfoliate și PAL melaminat în nuața Arțar.
Pentru montaj este nevoie de Cadrul KON-01 sau KON-02 din oferta noastră, care se vinde separat.
Acoperișurile marcate cu 78 sunt potrivite pentru dulapurile din seria Mobilier Magic, care au lățime de 78 cm.
Acoperișurile marcate cu 116 sunt potrivite pentru dulapurile din seria Mobilier Magic, care au lățime de 116 cm.

ST11601/Cod culoare

635 lei

Acoperiș 116 bastion

Dimensiuni: 42,4 x 44,50 cm (A x Î).

ST11602/Cod culoare

735 lei

M

albastru

V

crem

Z

verde

L

galben

410 lei

O

portocaliu

Dimensiuni: 42,4 x 43,30 cm (A x Î).

C

roșu

N

natural

W

alb

ST7801/Cod culoare
Acoperiș 78 bastion

ST7802/Cod culoare

Acoperiș 116 Frunze

Acoperiș 78 Frunze

ST11603/Cod culoare

ST7803/Cod culoare

Dimensiuni: 42,4 x 50 cm (A x Î).

700 lei

Acoperiș 116 Arcadă

Dimensiuni: 42,4 x 49,50 cm (A x Î).

ST11604/Cod culoare

700 lei

Acoperiș 116 Căsuță

Dimensiuni: 42,4 x 50 cm (A x Î).

ST11605

790 lei

Acoperiș 116 Luncă

Se livrează doar în combinațiile de
culori prezentate mai sus.
Dimensiuni: 42,4 x 53,80 cm (A x Î).

Culoare

395 lei

Dimensiuni: 42,4 x 36,50 cm (A x Î).

378 lei

Acoperiș 78 Arcadă

Dimensiuni: 42,4 x 40 cm (A x Î).

ST7804/Cod culoare

385 lei

Acoperiș 78 Căsuță

Le regăsiți la pag. 78 - 79.

Dimensiuni: 42,4 x 40 cm (A x Î).

ST7805

Am pregătit pentru dvs. câteva
seturi cu Acoperișuri Magice
folosite împreună cu Cadre și
Rafturi de magazie.

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Cod
culoare

418 lei

Acoperiș 78 Luncă

Se livrează doar în combinațiile de
culori prezentate mai sus.
Dimensiuni: 42,4 x 35 cm (A x Î).
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Mobilier

Birouri cu colțuri rotunjite

(sertare și uși cu încuietoare sau fără încuietoare)
120 cm

pentru 2
sertare
74 cm

pentru 3
sertare

SPO32/Arțar

480 lei

Birou SPO32 / Arțar

Seria de mobilier - Mobilier Magic

Este fabricat complet din PAL melaminat de calitate în nuanța Arțar. În
acest birou se pot introduce 2 x Sertare mici Z1 - cu încuietoare sau
fără încuietoare. De asemenea se
poate introduce Raftul PS1.
Dimensiuni: 120 x 65 x 74 cm.

Cod
culoare

SPO32/Cod culoare/Cod frezare

625 lei

Birou SPO32

Este fabricat din PAL melaminat de
calitate în nuanța Arțar. Părțile laterale
sunt fabricate din plăci MDF înfoliate
în folie rezistentă la zgărieturi și lavabilă. Pe părțile laterale se pot aplica
frezările din oferta noastră. În birou se
pot introduce 2 x Sertare mici Z1 - cu
încuietoare sau fără încuietoare.
De asemenea se poate introduce
Raftul PS1.
Dimensiuni: 120 x 65 x 74 cm.

40 cm

SPO33/Arțar

495 lei SPO33/Cod culoare/Cod frezare

Birou SPO33 / Arțar

Este fabricat complet din PAL
melaminat de calitate în nuanța
Arțar. În acest birou se pot introduce
3 x Sertare mici Z1 sau combinație
de Sertar mic și Ușă 1-bloc - cu încuietoare sau fără încuietoare. De
asemenea se pot introduce Rafturi
PS1.Dimensiuni: 120 x 65 x 74 cm.

Exemple de alcătuire a birourilor SPO32:

639 lei

Birou SPO33

Este fabricat din PAL melaminat de
calitate în nuanța Arțar. Părțile laterale
sunt fabricate din plăci MDF înfoliate în
folie rezistentă la zgărieturi și lavabilă.
Pe părțile laterale se pot aplica frezările
din oferta noastră. În acest birou se pot
introduce 3 x Sertare mici Z1 sau combinație de Sertar mic și Ușă 1-bloc - cu
încuietoare sau fără încuietoare. De
asemenea se pot introduce Rafturi PS1.
Dimensiuni: 120 x 65 x 74 cm.

Exemple de alcătuire a birourilor SPO33:

Culoare

M

albastru

V

crem

Z

verde

L

galben

O

portocaliu

C

roșu



SPO32J1

SPO33J2



790 lei

N

natural

W

alb

Cod
frezare

Oferta o puteți
regăsi la pag. 28 - 29

749 lei

*Prețul este fără încuietoare

*Prețul este fără încuietoare

Frezările se pot aplica doar
pe părțile laterale din MDF
ale birourilor.

Cu frezare sau fără,
același PREȚ !



SPO321



935 lei

SPO331

1104 lei

*Prețul este fără încuietoare

*Prețul este fără încuietoare

Elementele de mobilier pentru birourile SPO32, SPO33
Sertar Z1
=
sertar fără încuietoare

Z1/Cod culoare/Cod frezare

155 lei

Sertar mic Z1

Sertarele sunt prevăzute cu piedică
pentru a preveni ieșirea accidentală,
ceea ce crește siguranța în timpul
folosirii. Dimensiuni: 38 x 35 x 19 cm.
Sertar Z1-Z-P
=
încuitoarea se află pe partea
dreaptă a sertarului

Sertarul Z1-Z-P
se poate comanda doar
fără frezare

Z1-Z-P/Cod culoare

DL2/Cod culoare/Cod frezare

Ușă 1-bloc - stânga DL2

DL2-Z/Cod culoare/Cod frezare

DP2-Z/Cod culoare/Cod frezare

195 lei

Sertar mic Z1
- cu încuietoare pe partea
dreaptă

Sertar Z1-Z-L
=
încuitoarea se află pe partea
stângă a sertarului

Z1-Z-L/Cod culoare/Cod frezare

195 lei

Sertar mic Z1
- cu încuietoare pe partea
stângă

62

Sertarele sunt prevăzute cu piedică pentru a preveni ieșirea accidentală, ceea
ce crește siguranța în timpul folosirii.
Dimensiuni: 38 x 35 x 19 cm.
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Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.
Ușile se pot
comanda cu balamalele
de partea
dreaptă sau stângă.

139 lei

Ușă 1-bloc - stânga DL2
- cu încuietoare

Sertarul Z1-Z-L
se poate comanda cu
frezare sau fără

99 lei

Ușă 1-bloc - dreapta DP2

Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

Sertarele sunt prevăzute cu piedică
pentru a preveni ieșirea accidentală, ceea
ce crește siguranța în timpul folosirii.
Dimensiuni: 38 x 35 x 19 cm.

DP2/Cod culoare/Cod frezare

99 lei

139 lei

Ușă 1-bloc - dreapta DP2
- cu încuietoare

Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

PS1

38 lei

Raft pentru Birourile
SPO32, SPO33

Fabricat din PAL în nuanța Arțar.
Prețul este pentru 1 buc.
Dimensiuni: 36,5 x 55 cm.

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
27. 7. 2021 11:58:38

Birouri colorate

(sertare și uși cu încuietoare sau fără încuietoare)

Exemple de birouri alcătuite
împreună cu casetiera cu rotile:

65 cm

Cod
culoare

74 cm

31 cm

SPO1/Cod culoare/Cod frezare

590 lei

Culoare

M

albastru

V

crem

Z

verde

L

galben

O

portocaliu

C

roșu



SPO21

1334 lei

*Prețul este fără încuietoare

N

natural

W

alb

Cod
frezare

Oferta o puteți
regăsi la pag. 28 - 29

Birou SPO1

Fabricat din PAL de calitate în nuanța Arțar. Părțile laterale sunt
fabricate din plăci MDF, pe care este aplicată o folie lavabilă,
rezistentă la zgărieturi. La acest birou se poate adauga
Casetiera cu rotile SKO2.
Dimensiuni: 130 x 65 x 74 cm.

Cu frezare sau fără,
același PREȚ !



SPO22

1334 lei

*Prețul este fără încuietoare

48 cm



SPO23

1123 lei

*Prețul este fără încuietoare

SKO2

279 lei

Casetieră cu rotile SKO2

SPO2/Cod culoare/Cod frezare

590 lei

Birou SPO2

Fabricat din PAL de calitate în nuanța Arțar. Părțile laterale sunt
fabricate din plăci MDF, pe care este aplicată o folie lavabilă,
rezistentă la zgărieturi. La acest birou se poate adauga
Casetiera cu rotile SKO2.
Dimensiuni: 130 x 65 x 74 cm.

Este ideală pentru Biroul SPO2.
Datorită versatilității sale de pot comanda:
a) 3 x sertare mici (Z1) -cu încuietoare
sau fără încuietoare.
b) 1 x sertat mic (Z1) + uși 1-bloc
(drepte DP2 sau stângi DL2) - cu încuietoare sau fără încuietoare.
Dimensiuni: 40 x 42,5 x 67 cm.

SPO24



1123 lei

*Prețul este fără încuietoare

Elementele de mobilier pentru Casetiera SKO2
Sertar Z1
=
sertar fără încuietoare

Z1/Cod culoare/Cod frezare

155 lei

Sertar mic Z1

Sertarele sunt prevăzute cu piedică
pentru a preveni ieșirea accidentală,
ceea ce crește siguranța în timpul
folosirii. Dimensiuni: 38 x 35 x 19 cm.
Sertar Z1-Z-P
=
încuitoarea se află pe partea
dreaptă a sertarului

Sertarul Z1-Z-P
se poate comanda doar
fără frezare

Z1-Z-P/Cod culoare

DL2/Cod culoare/Cod frezare

99 lei

DP2/Cod culoare/Cod frezare

99 lei

Ușă 1-bloc - stânga DL2

Ușă 1-bloc - dreapta DP2

DL2-Z/Cod culoare/Cod frezare

DP2-Z/Cod culoare/Cod frezare

Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

195 lei

Preț pentru 1 buc.
Ușile se pot
comanda cu balamalele Dimensiuni: 38 x 38 cm.
de partea
dreaptă sau stângă.

Sertar mic Z1
- cu încuietoare pe partea
dreaptă

Sertarele sunt prevăzute cu piedică
pentru a preveni ieșirea accidentală, ceea
ce crește siguranța în timpul folosirii.
Dimensiuni: 38 x 35 x 19 cm.
Sertar Z1-Z-L
=
încuitoarea se află pe partea
stângă a sertarului

Sertarul Z1-Z-L
se poate comanda cu
frezare sau fără

Z1-Z-L/Cod culoare/Cod frezare

Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

195 lei

Sertar mic Z1
- cu încuietoare pe partea
stângă

Sertarele sunt prevăzute cu piedică pentru a preveni ieșirea accidentală, ceea
ce crește siguranța în timpul folosirii.
Dimensiuni: 38 x 35 x 19 cm.

139 lei

Ușă 1-bloc - stânga DL2
- cu încuietoare

139 lei

Ușă 1-bloc - dreapta DP2
- cu încuietoare
Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 38 cm.

Raft separator PO1

Este fabricată din PAL în nuanța
arțar sau alb. Preț pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 36 x 2 cm.

PO1 - Arțar
PO1W - Alb
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130 cm

36 lei
36 lei
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Mobilier

Dulapuri deja alcătuite
Profitați de oferta dulapurilor deja alcătuite de noi
Pentru a vă ajuta, am pregătit pentru dvs. câteva variante de dulapuri. Atunci când comandați folosiți codul afișat.
Elementele individuale pentru alcătuirea dulapurilor după propriile preferințe sau nevoi le puteți regăsi la pag. 32 - 61.

980 lei

K3313MW

1786 lei

 KP3306MW

1755 lei

 KP3307MW

1277 lei

K3314MW

1408 lei



K3315MW

1367 lei

Seria de mobilier - Mobilier Magic

 KP3305MW





Imagine
ilustrativă



K3316MW

64

C01 - RO nabytok-2021-2022 - 29 Da PRINT.indd 64

1597 lei



K3317MW

1597 lei

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:42:51

Închidere
silențioasă
și sigură a
ușilor

(mai multe info. la pag. 17)

K2309MW



1555 lei



K4311MW

770 lei



K4312MW

896 lei



KP3001MW

736 lei



K2281MW

705 lei

K2308MW







K4313MW

K2282MW

737 lei

968 lei

775 lei



K2307MW



K4314MW



K2280MW

993 lei

968 lei

831 lei

Imagine ilustrativă

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Dulapuri deja alcătuite
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Mobilier

Dulapuri deja alcătuite
Profitați de oferta dulapuri deja alcătuite de noi
Pentru a vă ajuta, am pregătit pentru dvs. câteva variante de seturi de dulapuri. Atunci când comandați folosiți codul afișat.
Elementele individuale pentru alcătuirea dulapurilor după propriile preferințe sau nevoi le puteți regăsi la pag. 32 - 61.

Seria de mobilier - Mobilier Magic

K1214

66

K1216



K2111

975 lei



K2325

1401 lei



K2326



K2449

1549 lei



K2416



K3203

1304 lei
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748 lei







K2210

703 lei



K2211

1197 lei



K2213

1197 lei

993 lei



K2351

1623 lei



K2352

1553 lei



K2377

1207 lei

1341 lei



K2445

1831 lei



K2443

1491 lei



K2413

2185 lei

959 lei

K3205

1164 lei



KP3205

1745 lei



KP3206

1703 lei

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:43:04

Dulapuri deja alcătuite
Închidere
silențioasă
și sigură a
ușilor





K3305

K4202



1492 lei

1336 lei



K3306

K4203

2615 lei



1141 lei



K4206

KP3301

1336 lei



K4304

1296 lei



K4305

1559 lei



K4308

1643 lei



K4401

970 lei



K4402

1691 lei



K4403

1489 lei

 KP3303

1088 lei





K4212

973 lei



K4309

1346 lei

K4404

1759 lei

1964 lei



K4409

2041 lei



K4405

1889 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

(mai multe info. la pag. 17)
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Mobilier

Seturi de dulapuri deja alcătuite
SET
ZT300

5090 lei

Seria de mobilier - Mobilier Magic

Dimensiuni set: 388 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZT301

4315 lei

Dimensiuni set: 388 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZT302
68

3040 lei

Dimensiuni set: 388 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

C01 - RO nabytok-2021-2022 - 29 Da PRINT.indd 68

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:43:17

Seturi de dulapuri deja alcătuite

Dimensiuni set: 312 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZT304

3240 lei

Dimensiuni set: 390 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

Închidere
silențioasă
și sigură a
ușilor

4010 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

SET
ZT303

(mai multe info. la pag. 17)

SET
ZT305

4089 lei

Dimensiuni set: 312 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)
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Mobilier

Seturi de dulapuri deja alcătuite

SET
ZT250
5039 lei

Dimensiuni set: 388 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

Seria de mobilier - Mobilier Magic

SET
ZT311

4189 lei

Dimensiuni set: 428 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

Scăunelele nu fac parte din set.

Mobilier plin
de fantezie

Închidere
silențioasă
și sigură a
ușilor

(mai multe info. la pag. 17)
Imagine ilustrativă

70
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Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:43:31

SET
ZT308

1925 lei

SET
ZT309

3505 lei

Dimensiuni set: 388 x 48 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZT310

2540 lei

Dimensiuni set: 272 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZT306

2715 lei

Dimensiuni set: 310 x 48 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZT307

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Dimensiuni set: 232 x 48 x 40 cm (LxÎxA)

3505 lei

Dimensiuni set: 388 x 48 x 40 cm (LxÎxA)
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Mobilier

SET
ZT203

Închidere
silențioasă
și sigură
a ușilor

4320 lei

(mai multe info. la pag. 17)

Dimensiuni set: 352 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

Seria de mobilier - Mobilier Magic

SET
ZT205

SET
ZT204

Dimensiuni set: 272 x 87 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZT130

4210 lei

Dimensiuni set: 348 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

3680 lei

Dimensiuni set: 314 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZT202

CUTII DE
DEPOZITARE
DIN PLASTIC
PRACTICE

4020 lei

3965 lei

Dimensiuni set: 298 x 126,5 x 45 cm (LxÎxA)

SET
ZT201

3510 lei

Dimensiuni set: 243,5 x 87 x 45 cm (LxÎxA)

72
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CUTII DE
DEPOZITARE
DIN PLASTIC
PRACTICE

SET
ZT200

3270 lei

Dimensiuni set: 256 x 87 x 45 cm (LxÎxA)

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:43:46

4239 lei

Dimensiuni set: 390 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZT133

Dulapuri separatoare
cu picioare

6040 lei

186

404 cm

cm

Dimensiuni set: 404 x 126,5 x 186 cm (LxÎxA)

Modern
Calitativ
Variabil
Sigur
Colorat

Dulapuri separatoare
cu picioare

SET
ZT134

1420 lei
Dimensiuni set: 281,5 x 61 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZT136

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

SET
ZT131

3295 lei

Dulapuri separatoare
cu picioare

Dimensiuni set: 292 x 126,5 x 225 cm (LxÎxA)
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Mobilier

SET
ZT125

2185 lei

Închidere
silențioasă
și sigură
a ușilor

SET
ZT37

4149 lei

(mai multe info. la pag. 17)

Dimensiuni set: 158 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

Seria de mobilier - Mobilier Magic

SET
ZT80

Dimensiuni set: 234 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZT36

3295 lei

Dimensiuni set: 234 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

Dimensiuni set: 234 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZT01R

5850 lei

Dimensiuni set:: 392 x 166 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZT33

4100 lei

Dimensiuni set: 236 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

74
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2939 lei

Mobilier
plin
de fantezie

SET
ZT01M

5935 lei

Dimensiuni set: 352 x 166 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZT81

5850 lei

Dimensiuni set: 392 x 166 x 40 cm (LxÎxA)

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:43:56

5840 lei

(mai multe info. la pag. 17)

SET
ZT91

4680 lei

Dimensiunile seturilor: 314 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZT92

SET
ZT93

5405 lei

5135 lei

Dimensiunile seturilor: 314 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

3525 lei

Dimensiunile seturilor: 234 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

4295 lei

Dimensiunile seturilor: 314 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

Dimensiunile seturilor: 352 x 166 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZT97

5840 lei

Dimensiunile seturilor: 352 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

Dimensiunile seturilor: 352 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZT90

SET
ZT89

Mobilier
plin
de fantezie

SET
ZT95

3605 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

SET
ZT75

Închidere
silențioasă
și sigură
a ușilor

Dimensiunile seturilor: 234 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

75
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Mobilier
SET
ZT135

4675 lei

Dulapuri separatoare
cu picioare

321 c

Seria de mobilier - Mobilier Magic

20
4

cm

m

Dimensiuni set: 321 x 126,5 x 204 cm (LxÎxA)

SET
ZT137

186

186

cm

3100 lei

cm

Dimensiuni set: 186 x 87 x 186 cm (LxÎxA)

SET
ZT138

186

cm

4375 lei

264 c

m

Dimensiuni set: 226 x 87 x 264 cm (LxÎxA)

76
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SET
ZT139

7210 lei

Închidere
silențioasă
și sigură
a ușilor

224 cm

m

6c

18

Dimensiuni set: 448 x 166 x 186 cm (LxÎxA)

Motive
unice de
frezări
224 cm

SET
ZT140

7290 lei

224 cm

18

224 cm

6

cm

Dimensiuni set: 448 x 166 x 186 cm (LxÎxA)

SET
ZT142

7555 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

(mai multe info. la pag. 17)

186 cm

302 cm
m
186 c

Dimensiuni set: 488 x 166 x 186 cm (LxÎxA)
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Mobilier
SET
ZT141

292 cm

cm

186 cm

186

cm

186

9269 lei

Seria de mobilier - Mobilier Magic

Dimensiuni set: 478 x 126,5 x 186 cm (LxÎxA)

SET
ZT143

7635 lei

Dimensiuni set: 488 x 166 x 186 cm (LxÎxA)

302 cm

18

6

cm

186 cm

SET
ZT144

7555 lei

Dimensiuni set: 488 x 166 x 186 cm (LxÎxA)

Închidere
silențioasă
și sigură
a ușilor

302 cm

(mai multe info. la pag. 17)
186 cm

6

78
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18

cm

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:44:27

SET
ZT132

8665 lei

488 cm

m

Dulapuri separatoare
cu rotile

Lungimea setului: 4,88 m
Înălțimea setului: 87 cm / Adâncimea dulapurilor: 40 cm

Culoarea NATURAL
- accentuează eleganța întregii serii de mobilier
- alegerea ideală pentru clienții care preferă
designul natural
- Culoarea natural este o imitație perfectă a
nuanței ARȚAR, din care sunt fabricate dulapurile

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

6c

22

- frezările aplicate pe
elementele de mobilier
în nuanța NATURAL
îi conferă un efect 3D
mai proeminent
79
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Mobilier
SET
ZT212

4510 lei

Dulapuri separatoare
cu rotile

9
27
cm

m

6c

19

Seria de mobilier - Mobilier Magic

Dimensiuni set: 279 x 208 x 196 cm (LxÎxA)

SET
ZT210
2540 lei

Cu ajutorul cadrelor
puteți să vă despărțiți
seturile în mod
elegant

156 c

m

m

156 c

85 cm

Înălțimea setului: 165,9 cm

SET
ZT206
7450 lei

80
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Dimensiuni set: 324 x 213,5 x 42,4 cm (LxÎxA)

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:44:47

SET
ZT213

Dimensiuni set: 328 x 200 x 42,4 cm (LxÎxA)

SET
ZT208
4065 lei

Cutii de
depozitare
din lemn
practice

Dimensiuni set: 321 x 163 x 42,4 cm (LxÎxA)

SET
ZT209
3990 lei
Închidere
silențioasă
și sigură
a ușilor

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

4695 lei

(mai multe info. la pag. 17)

Dimensiuni set: 248 x 206,8 x 42,4 cm (LxÎxA)
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Mobilier

SET
RZ11

Seria de mobilier - Mobilier Magic

4390 lei

Prin achiziționarea suplimentară de
dulapuri, dulapuri separatoare, dulapuri
de completare sau rafturilor separatoare
puteți să vă extindeți spațiul de depozitare.
Puteți să le comandați
de la pag. 32-61.

Închidere
silențioasă
și sigură
a ușilor

(mai multe info. la pag. 17)

Dimensiuni set: 390 x 145 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZT108
4800 lei

Dimensiuni set: 314 x 166 x 40 cm (LxÎxA)

82
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Închidere
silențioasă
și sigură
a ușilor

SET
RZ03

(mai multe info. la pag. 17)

Dimensiuni set: 314 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
RZ10

Prin achiziționarea
suplimentară de dulapuri,
dulapuri separatoare,
dulapuri de completare
sau rafturilor separatoare
puteți să vă extindeți
spațiul de depozitare.
Puteți să le comandați
de la pag. 32-61.

2750 lei

SET
disponibil imediat!

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

4030 lei

Dimensiuni set: 234 x 166 x 40 cm (LxÎxA)
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Mobilier

SET
RZ05

Seria de mobilier - Mobilier Magic

4030 lei

Dimensiuni set: 314 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

Prin achiziționarea
suplimentară de dulapuri,
dulapuri separatoare,
dulapuri de completare sau
rafturilor separatoare puteți
să vă extindeți spațiul de
depozitare. Puteți să le
comandați
de la pag. 32-61.

SET
RZ02
5400 lei

SET
disponibil imediat!
84
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Dimensiuni set: 390 x 166 x 40 cm (LxÎxA)

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:45:11

Închidere
silențioasă
și sigură
a ușilor

SET
RZ01
5180 lei

SET
disponibil imediat!

Dimensiuni set: 390 x 166 x 40 cm (LxÎxA)

SET
RZ06
5020 lei

SET
disponibil imediat!

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

(mai multe info. la pag. 17)

Dimensiuni set: 390 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)
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Mobilier

SET
RZ09

Seria de mobilier - Mobilier Magic

5270 lei

SET
disponibil imediat!

Dimensiuni set: 394 x 175 x 40 cm (LxÎxA)

SET
RZ08
4400 lei

Dimensiuni set: 314 x 171 x 40 cm (LxÎxA)

86
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Închidere
silențioasă
și sigură
a ușilor

SET
RZ04
4400 lei

Dimensiuni set: 390 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
RZ07
2920 lei

Prin achiziționarea
suplimentară de dulapuri,
dulapuri separatoare,
dulapuri de completare sau
rafturilor separatoare puteți
să vă extindeți spațiul de
depozitare. Puteți să le
comandați
de la pag. 32-61.

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

(mai multe info. la pag. 17)

Dimensiuni set: 234 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)
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Mobilier

SET
ZT99

Seria de mobilier - Mobilier Magic

7715 lei

Închidere
silențioasă
și sigură
a ușilor

(mai multe info. la pag. 17)

448 cm

6
18
cm

Prin achiziționarea suplimentară de
dulapuri, dulapuri separatoare, dulapuri
de completare sau rafturilor separatoare
puteți să vă extindeți spațiul de depozitare. Puteți să le comandați
de la pag. 28-57.

88
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Lungimea părții lungi: 448 cm / Lungimea părții scurte: 186 cm
Înălțimea setului: 166 cm / Adâncimea dulapurilor: 40 cm

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:45:31

Seturi de dulapuri deja alcătuite - Fără frezări
Profitați de oferta de seturi de dulapuri deja alcătuite de noi
Pentru a vă ajuta, am pregătit pentru dvs. câteva seturi de dulapuri. Atunci când comandați folosiți codul afișat.
Elementele individuale pentru alcătuirea seturilor de dulapuri după propriile preferințe sau nevoi le puteți regăsi la pag. 32 - 61.

SET
ZT1110

SET
ZT1111

3195 lei

3195 lei

Dimensiuni set: 312 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

Dimensiuni set: 312 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZT1112
8295 lei

Dimensiuni set: 448 x 87 x 226 cm (LxÎxA)

Închidere
silențioasă
și sigură
a ușilor

SET
ZT1113

(mai multe info. la pag. 17)

Dimensiuni set: 448 x 87 x 226 cm (LxÎxA)

SET
ZT1101

4250 lei

Dimensiuni set: 314 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZT1102

8295 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

cu freazare sau fără,
același preț!

3755 lei

Dimensiuni set: 314 x 87 x 40 cm (LxÎxA)

89
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Mobilier

seturi cu mobilier pentru șezut
SET
ZTS01

4585 lei

Dimensiuni set: 430,5 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

Închidere
silențioasă
și sigură
a ușilor

Mobilier
plin
de fantezie

SET
ZTS02

4695 lei

Dimensiuni set: 430,5 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZTS04

4815 lei

Seria de mobilier - Mobilier Magic

(mai multe info. la pag. 17)

SET
ZTS29

4335 lei

Dimensiuni set: 430,5 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZTS06

4920 lei

Dimensiuni set: 428,5 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZTS08

90

4020 lei

Dimensiuni set: 350,5 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)
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Dimensiuni set: 428,5 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZTS05

4815 lei

Dimensiuni set: 428,5 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZTS07

4020 lei

Dimensiuni set: 350,5 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZTS09

4479 lei

Dimensiuni set: 392,5 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:45:48

Dimensiuni set: 392,5 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZTS12

4290 lei

Dimensiuni set: 392,5 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZTS14

4635 lei

Dimensiuni set: 432,5 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZTS27

SET
ZTS26

4585 lei

3620 lei

Dimensiuni set: 314,5 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

Închidere
silențioasă
și sigură
a ușilor

(mai multe info. la pag. 17)

4229 lei

Dimensiuni set: 392,5 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZTS13

4575 lei

Dimensiuni set: 432,5 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZTS25

2920 lei

Dimensiuni set: 272,5 x 87 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZTS17

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

SET
ZTS10

3870 lei

Dimensiuni set: 314,5 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)
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Mobilier

SET
ZTS03

4010 lei

Închidere
silențioasă
și sigură
a ușilor

SET
ZTS36

3078 lei

(mai multe info. la pag. 17)

Dimensiuni set: 392 x 87 x 40 cm (LxÎxA)

Seria de mobilier - Mobilier Magic

SET
ZTS32

3075 lei

Dimensiuni set: 312,5 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZTS37

3868 lei

Dimensiuni set: 454 x 87 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZTS30

92

4615 lei

Dimensiuni set: 454 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)
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Dimensiuni set: 312,5 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZTS38

3540 lei

Dimensiuni set: 390,5 x 87 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZTS31

3865 lei

Dimensiuni set: 454 x 87 x 40 cm (LxÎxA)

SET
ZTS33

3420 lei

Dimensiuni set: 390,5 x 87 x 40 cm (LxÎxA)

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:46:09

SET
ZTS22

Dimensiuni set: 488,5 x 126,5 x 186 cm (LxÎxA)

SET
ZTS21
7375 lei

Dimensiuni set: 488,5 x 126,5 x 186 cm (LxÎxA)

Modern
Calitativ
Variabil
Sigur
Colorat

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

7485 lei

Mai multe seturi
deja alcătuite pentru
inspirație puteți regăsi pe
site-ul nostru
www.nomiland.ro
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Mobilier

polițe decorative
Polițele decorative, prin culorile și designul lor vor da culoare fiecărui spațiu
din grădiniță și vor completa spațiul de depozitare aflat
deasupra dulapurilor.
Panourile decorative posterioare sunt fabricate din plăci MDF de calitate,
care prin proprietățile lor înlocuiesc lemnul masiv, și sunt înfoliate în folie
lavabilă și rezistentă la zgărieturi. Polițele sunt fabricate din PAL melaminat
în nuanța Arțar. Frezările conferă panourilor decorative un efect 3D.
Sarcina maximă a polițelor este de 15 - 20 kg.

70 cm

Hipopotam

Dimensiuni: 105 x 70 x 25 cm  (L x Î x A).

Seria de mobilier - Mobilier Magic

PO401/V - crem
PO401/L - galben
PO401/O - portocaliu
PO401/C - roșu
PO401/Z - verde
PO401/M - albastru

625 lei
625 lei
625 lei
625 lei
625 lei
625 lei

Arici

Dimensiuni: 105 x 70 x 25 cm  (L x Î x A).

PO210/V - crem
PO210/L - galben
PO210/O - portocaliu
PO210/C - roșu
PO210/Z - verde
PO210/M - albastru

Imagine ilustrativă

625 lei
625 lei
625 lei
625 lei
625 lei
625 lei

Norișor

Polița decorativă Norișor este disponibilă
în 2 culori.
Dimensiuni: 105 x 70 x 25 cm  (L x Î x A).

PO105/V - crem
PO105/M - albastru
94
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625 lei
625 lei

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
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polițe decorative
Vă oferim polițe colorate ca accesorii ideale pentru toate dulapurile
din seria de mobilier Magic. Panourile decorative posterioare sunt fabricate
din plăci MDF de calitate, care prin proprietățile lor înlocuiesc lemnul masiv, și
sunt înfoliate în folie lavabilă și rezistentă la zgărieturi. Frezările conferă panourilor decorative un efect 3D. Polițele sunt fabricate din PAL melaminat în
nuanța Arțar. polițele nu sunt doar o decorațiune frumoasă, dar îndeplinesc și
funcția de depozitare a diverselor articole didactice, cărți, jucării...
Sarcina maximă a polițelor este de 15 - 20 kg.

m

70 c

90 cm

frezări

Poliță decorativă Vagon

Dimensiuni: 84,5 x 70 x 25 cm  (L x Î x A).

PS2105/V - crem
PS2105/L - galben
PS2105/O - portocaliu
PS2105/C - roșu
PS2105/Z - verde
PS2105/M - albastru

495 lei
495 lei
495 lei
495 lei
495 lei
495 lei
Imagine ilustrativă

Poliță decorativă Locomotivă

Dimensiuni: 125 x 100 x 25 cm  (L x Î x A).

PS2104/V - crem
PS2104/L - galben
PS2104/O - portocaliu
PS2104/C - roșu
PS2104/Z - verde
PS2104/M - albastru

950 lei
950 lei
950 lei
950 lei
950 lei
950 lei

Căsuță poștală

Suport pentru suzete

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.

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.

pentru
14 copii

pentru
14 copii

frezări

12

m
3,5 c

cm

5

,5

59 cm

19

posibilitate
de agățare pe
perete

cm

posibilitate
de agățare pe
perete

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

diverse posibilități de
combinare a culorilor

Suport pentru suzete - Arici

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

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
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Mobilier

Decorațiuni de perete
Pereții goi ai unei încăperi au un aspect trist, chiar dacă acea încăpere este mobilată cu mobilier frumos colorat. Din acest
motiv am dezvoltat pentru dvs. o serie de decorațiuni de perete ale căror tematică corespunde cu motivele noastre de frezări. Sunt
fabricate din plăci MFD de înaltă calitate, prin ale căror proprietăți înlocuiesc lemnul masiv. Plăcile sunt înfoliate în folie lavabilă,
rezistentă la zgârieturi. Decorațiunile colorate vor înfrumuseța și înveseli spațiul disponibil aflat deasupra dulapurilor și ajută astfel la
crearea unui mediu plăcut în orice încăpere. Frezările conferă decorațiunilor efect 3D.

frezări

DEK200/Cod culoare

172 lei

Decorațiune de perete
- Pisicuță

Seria de mobilier - Mobilier Magic

Dimensiuni: 57 x 55 cm.

DEK201/Cod culoare

172 lei

Decorațiune de perete
- Cățeluș
Dimensiuni: 48 x 55 cm.

DEK404/Cod culoare

172 lei

DEK505/Cod culoare

Decorațiune de perete
- Rachetă

Folosită o folie de înaltă
calitate, rezistentă
la zgârieturi, lavabilă

Fiecare decorațiune
în 6 culori!

Dimensiuni: 53 x 55 cm.

Dimensiuni: 55 x 44 cm.

Cod
culoare

DEK101/Cod culoare

152 lei

Decorațiune de perete
- Lună
Dimensiuni: 46 x 40 cm.

DEK100/Cod culoare

155 lei

Decorațiune de perete
- Soare
Dimensiuni: 50 x 48 cm.

172 lei

Decorațiune de perete
- Maimuță

DEK502/Cod culoare

150 lei

Decorațiune de perete
- Avion
Dimensiuni: 60 x 26 cm.

Culoare

M

albastru

V

crem

Z

verde

L

galben

O

portocaliu

C

roșu

Fiecare decorațiune
în 6 culori!

DEK208/Cod culoare

85 lei

Decorațiune de perete
- Pasăre
Dimensiuni: 40 x 23 cm.

DEK206/Cod culoare

85 lei

Decorațiune de perete
- Buburuză
Dimensiuni: 40 x 34 cm.

DEK207/Cod culoare

85 lei

Decorațiune de perete
- Albinuță
Dimensiuni: 35 x 38 cm.

DEK105/Cod culoare

89 lei

Decorațiune de perete
- Norișor
Dimensiuni: 40 x 25 cm.

Imagine ilustrativă

DEK403/Cod culoare

172 lei

Decorațiune de perete
- Rinocer cu cifre
Dimensiuni: 60 x 46 cm.

96
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DEK406/Cod culoare

172 lei

Decorațiune de perete
- Elefant cu forme
Dimensiuni: 60 x 46 cm.

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:46:59

AVANTAJELE VESTIARELOR CU RAFTURI ȘI BANCHETE
din seria de mobilier Magic

Structurile
în nuanța
arțar

Toate ușile mobilierului
Magic sunt prevăzute
cu sistem de închidere
silențioasă, datorită
căruia mobilierul
îndeplinește și funcția
de siguranță

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

fără urme
exterioare
de montaj
- calitate de TOP!

mănere speciale
în formă de
val pentru
împiedicarea
prinderii degetelor

Silențios
și sigur

2 tipuri de uși pentru vestiare
din seria de mobilier Magic
tip uși
DS4

tip uși
DS70

mănere speciale
mânerele
în formă de
practice
val pentru
superioare asigură
împiedicarea
o accesare
prinderii degetelor
suplimentară

margini
rotunjite și
sigure

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Părțile frezate
în 7 culori și în
nuanța NATURAL
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Mobilier

Vestiare dulap

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!

Fiecare compartiment are
2 cuiere duble care sunt
plasate față-n față

Lățime mai mare
+ preț mai bun
= NOMILAND

până la
30 cm

85 cm

până la
30 cm

Lățime 130 cm

SD8

până la
30 cm

Lățime 130 cm

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.

Silențios
și sigur

85 cm

Seria de mobilier - Mobilier Magic

85 cm

162 cm

162 cm

până la
30 cm

În plus vă puteți achiziționa
Tija pentru umerașe
(mai multe info. la pag. 110)

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.

tip uși
DS4

tip uși
DS70

până la 30 cm

98 cm

SD3N

745 lei

Vestiar SD3N

La acest vestiar sunt potrivite
ușile DS70 și ușile DS4.
Dimensiuni: 98 x 40 x 85 cm.

SD3N10
98
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1100 lei

Toate ușile mobilierului
Magic sunt prevăzute
cu sistem de închidere
silențioasă, datorită
căruia mobilierul
îndeplinește și funcția
de siguranță

 SD3N11

mănere speciale în
formă de val pentru
împiedicarea
prinderii
degetelor

mânerele
practice
superioare asigură
o accesare
suplimentară

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

1100 lei

SD3N12

1100 lei

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:47:24

UȘI PENTRU VESTIARE
119 lei

Cod
culoare

Ușă DS4

Această ușă se poate comanda
doar cu balamalele pe partea
dreaptă. Dimensiuni: 32 x 76,5 cm.
Prețul este pentru 1 buc.

(mai multe info. la
pag. 17)

Exemplu de plasare a frezării
pe ușile DS4

DS70/Cod culoare/Cod frezare

tip ușă DS70
Ușă PLUS
--Orificiile
practice asigură
o aerisire
suplimentară

Închidere
silențioasă și
sigură a ușilor

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 DS70

tip uși
DS4

M

albastru

V

crem

Z

verde

L

galben

O

portocaliu

C

roșu

N

natural

W

alb

Cod
frezare

frezări

Culoare

   Oferta o puteți
   regăsi la pag. 28-29

Cu frezare sau fără,
același PREȚ!

tip uși
DS70

Abțibilduri
gratuite

Mai multe info.
la pag. 111.

Vestiare dulap deja alcătuite
tip uși
DS4



SD410 1275 lei

 SD4N11



1266 lei

tip uși
DS70

SD812

 SD2N10

2340 lei

703 lei



SD415 1275 lei

 SD4N15



SD818

1266 lei

SD2N17

2340 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

DS4/Cod culoare/Cod frezare

tip ușa
Ușă DS4
--mănere speciale
în formă de
val pentru
împiedicarea
prinderii degetelor

703 lei
99
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Mobilier

Vestiare cu banchete

până la
30 cm

până la
30 cm

114 cm

până la
30 cm

Lățime 130 cm

SL4

829 lei

SL2

Vestiar SL4

530 lei

Vestiar SL2

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.

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.

Seria de mobilier - Mobilier Magic

Abțibilduri GRATUITE
Mai multe info. la pag. 111.

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. 110)

Uși și Cutii de depozitare pentru vestiare
tip uși
DS70

tip uși
DS4

alegeți din

din 2 tipuri de uși
pentru vestiarele
SL4, SL2 a SL1
Cod
culoare

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.

100
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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

Cu frezare sau fără,
același PREȚ !

Structură solidă a cutiei de
depozitare

Exemplu de plasare a
frezării pe cutia de depozitare

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.

Închidere
silențioasă și
sigură a ușilor
(mai multe info. la
pag. 17)

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:47:44

banchete pentru vestiare
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.

Cod
culoare

În comparație cu alții, NOMIland
are lățimea banchetelor de până la 123,5 cm,
ceea ce înseamnă mai mult spațiu pentru șezut!

33 cm

123,5 cm

59,5 cm

A
30 cm

A

Culoare

M

albastru

V

crem

Z

verde

L

galben

O

portocaliu

C

roșu

N

natural

W

alb

27,5 cm

B

B

Banchetă L24

L24A / Cod culoare
L24B / Cod culoare

A

Banchetă L22

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

400 lei
289 lei

Banchetă L21

L22A / Cod culoare
L22B / Cod culoare

L21A / Cod culoare
L21B / Cod culoare

Această banchetă se poate introduce în vestiarul SL1. Dimensiuni: 27,5 x 33 x 30 cm.

300 lei
232 lei

L24A / Arțar
L24B / Arțar

255 lei
205 lei

Banchetă L22 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.

B

B

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

Banchetă L24 Arțar

A

27,5 cm

349 lei
235 lei

A

B

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
L22B / Arțar

249 lei
179 lei

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

L22 A / Arțar
L24 A / Arțar
L22 B / Arțar

L24 B / Arțar
L24 A

L24 B

Cele mai mici
prețuri la vestiare
cu frezări 3D
doar în NOMILAND

L22 A

variabilitate
mare

L22 B

KO

Loc pentru
papucii de
casă
Loc pentru
încălțămintea
de afară

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

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

Îngrijire simplă
Curățenie
și igienă

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. 102 - 103.

101
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Mobilier

Vestiare cu banchete deja alcătuite
tip uși
DS4

tip uși
DS70

dimensiune mai mare + preț mai bun
= NOMILAND

114 cm

Lățime 130 cm

Lățime 123,5 cm

Seria de mobilier - Mobilier Magic





SL413

SL415

Lățime 130 cm

1705 lei





1705 lei

SL432

SL430

Vestiarele au compartimente cu
lățime de până la 30 cm!

1705 lei

1705 lei

NOMIland are lățimea vestiarelor de
până la 130 cm (mai mult spațiu de depozitare)
și lățimea bachetelor de 123,5 cm
(mai mult spațiu de ședere) !

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. 110)

Profitați de oferta
vestiarelor deja alcătuite
Pentru a vă ajuta, am pregătit pentru dvs. vestiare
deja alcătuite pe care le puteți găsi la pag. 102 - 103.
Atunci când comandați folosiți codul afișat.
Desigur vă oferim și posibilitatea alcătuirii vestiarelor
după propriile preferințe, sau nevoi.
- la pag. 100-101.



SL414

1305 lei

 SL436

1305 lei

Abțibilduri GRATUITE
Mai multe info. la pag. 111.

Cea mai mare ofertă de
vestiare de pe piață !

 SL412

1594 lei

 SL437

Îngrijire simplă
Curățenie
și igienă

1594 lei

Închidere
silențioasă și
sigură a ușilor
(mai multe info. la
pag. 17)

frezările conferă
mobilierului
Magic un
efect 3D
102

 SL440
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1803 lei



SL441

1663 lei

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
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SL224

SL110

947 lei

749 lei





SL214

SL111



1038 lei

749 lei



SL112

SL216

494 lei

1068 lei



SL113

 SL220

1038 lei

494 lei





SL223 1017 lei

SL211 1068 lei

Exemplu de vestiare deja
alcătuite cu spațiu pentru
24 de copii

6 x 4 = 24

Imagine ilustrativă



SL416

1705 lei



SL417

1705 lei



SL418

1705 lei



SL419

1705 lei



SL420

1705 lei



SL421

1705 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Vestiare cu banchete deja alcătuite
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Mobilier

Vestiar SL4 MAXI, SL2 MAXI

Înălțime de până la 130 cm

mai mult spațiu
LA SUPER PREȚ !

Vestiarele au
compartimente cu
lățime de până la 30 cm!

până la
30 cm

până la
30 cm

Fiecare compartiment are
2 cuiere duble care sunt
plasate față-n față.

Lățime 130 cm

SL4X

920 lei

Seria de mobilier - Mobilier Magic

Vestiar SL4 MAXI

La acest vestiar sunt potrivite ușile DS5. Se pot introduce în el 2 x banchete L22 sau 1 x banchetă L24,
cupă caz 2 x Cutii depozitare KO. Cutiile de depozitare, 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.

uși și cutii depozitare pentru vestiarele SL4 MAXI, SL2 MAXI

Exemplu de plasare a
frezării pe cutia de depozitare
Exemplu de
plasare a frezării
pe ușa DS5

Ușă DS5

140 lei

Această ușă se poate comanda
doar cu balamalele pe partea
dreaptă. Dimensiuni: 32 x 91 cm.
Prețul este pentru 1 buc.

KO/Cod culoare/Cod frezare
Cutie depozitare KO

270 lei

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.

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

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

 SL4X02
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Închidere
silențioasă și
sigură a ușilor
(mai multe info. la
pag. 17)

Cu frezare
sau fără,
ACELAȘI preț!

DS5/Cod culoare/Cod frezare

104

În plus vă puteți achiziționa
Tijă pentru umerașe
(mai multe info. la pag. 110)

1880 lei

 SL4X01

1480 lei

Abțibilduri
GRATUITE

Mai multe info.
la pag. 111.
Vestiar fără motive frezate.
Potrivit pentru personalizarea cu
ajutorul abțibildurilor noastre.

 SL4X03

1769 lei

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:48:16

Banchete pentru 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.

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

În comparație cu alții, NOMIland
are lățimea banchetelor de până la 123,5 cm,
ceea ce înseamnă mai mult spațiu pentru șezut!

33 cm

123,5 cm

59,5 cm

A
30 cm

A

M

albastru

V

crem

Z

verde

L

galben

O

portocaliu

C

roșu

N

natural

W

alb

27,5 cm

B

B

Banchetă L24

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

L24A / Cod culoare
L24B / Cod culoare

400 lei
289 lei

A

Banchetă L22

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

Banchetă L21

L22A / Cod culoare
L22B / Cod culoare

L21A / Cod culoare
L21B / Cod culoare

300 lei
232 lei

A

A

B

B

27,5 cm

B

Această banchetă se poate introduce în vestiarul SL1. Dimensiuni: 27,5 x 33 x 30 cm.

255 lei
205 lei

Banchetă L22 Arțar

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.

În 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.

L24A / Arțar
L24B / Arțar

L22A / Arțar
L22B / Arțar

349 lei
235 lei

Loc pentru
papucii de
casă

Culoare

249 lei
179 lei

 SL4X20

2178 lei

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Cod
culoare

Îngrijire simplă
Curățenie
și igienă

Loc pentru
încălțămintea
de afară

Cea mai mare ofertă de vestiare de pe piață
105
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Mobilier

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 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. 28 - 29.
76 cm

150 cm

Înălțimea vestiarelor:
130 cm.
Lățimea compartimentelor:
23 cm.
Înălțimea șezutului: 35 cm.
Greutate max.: 200 kg.

23 cm
130 cm

23 cm

Cele mai mici
prețuri la vestiare
cu frezări 3D
doar în
NOMILAND

Seria de mobilier - Mobilier Magic

NMV3/M/604/606/605

715 lei

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

Vestiar colorat Val 3
- cu compartimente

1190 lei
Cod
culoare

Vestiar colorat Val 6
- cu compartimente

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

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

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

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

715 lei
715 lei
715 lei
715 lei
715 lei

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

1190 lei
1190 lei
1190 lei
1190 lei
1190 lei

Culoare

M

albastru

Z

verde

L

galben

O

portocaliu
roșu

C

   Oferta o puteți
   regăsi la pag. 28 - 29

Cod
frezare

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

Cuier dublu
practic

Îngrijire simplă
Curățenie
și igienă

NMV3/O/00/00/00

715 lei

NMV6/L/00/00/00/00/00/00

1190 lei

Loc pentru
papucii de casă

Abțibilduri GRATUITE
Mai multe info. la pag. 111.
Loc pentru
încălțămintea
de afară

106
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Vestiare preșcolar
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 pag. 28 - 29.

peretele posterior al vestiarului este întârit, ceea ce
face tot vestiarul mai solid.

până la
32 cm

133 cm

până la
32 cm

Fiecare compartiment are
2 cuiere duble care sunt
plasate față-n față.

NMP2

560 lei

NMP4

Vestiar Preșcolar 2

1030 lei

Vestiar Preșcolar 4

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).

Abțibilduri
GRATUITE

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).

Mai multe info. la pag. 111.

Aceste vestiare se pot folosi și DESCHISE - fără uși

Uși pentru vestiarele Preșcolar
DS6/Cod culoare/Cod frezare

Cod
culoare

140 lei

Ușă DS6

Această ușă se poate comanda doar
cu balamalele pe partea dreaptă.
Dimensiuni: 32 x 91 cm.
Prețul este pentru 1 buc.

Exemplu de plasare a
frezării pe ușile DS6

Închidere
silențioasă și
sigură a ușilor
(mai multe info. la
pag. 17)

Cu frezare sau fără,
același PREȚ !

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

Loc pentru
încălțămintea
de afară

Loc pentru
papucii de casă

CEL mai lat și CEL mai înalt de pe piață!

P401


P402
1590 lei



P201
1590 lei



Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Înălțimea vestiarelor:
133 cm.
Lățimea compartimentelor:
32 cm.
Înălțimea șezutului: 33 cm.
greutate max.: 200 kg.

138 cm

70 cm

P202
840 lei



840 lei
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Mobilier

Vestiare colorate de perete

43,5 cm

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).

Cod
culoare

123,5 cm

CV100 / Cod culoare

515 lei

Vestiar colorat de perete - fără motiv

Seria de mobilier - Mobilier Magic

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

CV101 / Cod culoare

Culoare

M

albastru

V

crem

Z

verde

L

galben

O

portocaliu

C

roșu

N

natural

W

alb

515 lei

Vestiar colorat de perete - Soare
Dimensiuni: 123,5 x 43,5 x 27 cm (L x Î x A).

CV102 / Cod culoare

Cele mai mici prețuri la vestiare
cu frezări 3D
doar în NOMILAND

515 lei

Vestiar colorat de perete - Clopoței
Dimensiuni: 123,5 x 43,5 x 27 cm (L x Î x A).

Vestiar
pentru 4 copii

CV103 / Cod culoare

515 lei

Vestiar colorat de perete - Stele
Dimensiuni: 123,5 x 43,5 x 27 cm (L x Î x A).

Cea mai mare ofertă de
vestiare de pe piață !
CV104 / Cod culoare

515 lei

Vestiar colorat de perete - Păsărele
Dimensiuni: 123,5 x 43,5 x 27 cm (L x Î x A).

108
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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 sale înlocuiește 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

În comparație cu alții NOMIland
are lățimea vestiarelor de până la 123,5 cm,
ceea ce înseamnă mai mult spațiu pentru șezut!

33 cm

123,5 cm

59,5 cm

A
30 cm

A

M

albastru

V

crem

Z

verde

L

galben

O

portocaliu

C

roșu

N

natural

W

alb

27,5 cm

B

B

Banchetă L24

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

L24A / Cod culoare
L24B / Cod culoare

400 lei
289 lei

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
L22B / Cod culoare

300 lei
232 lei

A

A

B

B

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
L24B / Arțar

349 lei
235 lei

Loc pentru
papucii de
casă

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
L22B / Arțar

27,5 cm

A

Banchetă L22

Culoare

B

Banchetă L21

Această banchetă se poate introduce în
vestiarul SL1.
Dimensiuni: 27,5 x 33 x 30 cm.

L21A / Cod culoare
L21B / Cod culoare

255 lei
205 lei

Abțibilduri
universul Magic
Regăsiți la pag. 111.

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Cod
culoare

249 lei
179 lei

Îngrijire simplă
Curățenie
și igienă

Loc pentru
încălțămintea
de afară
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Mobilier

FN0010

10 lei

Tijă pentru umerașe

Tija de crom pentru umerașe este ideală pentru dulapurile Emental
(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.

Săculeți pentru pantofi
Dimensiuni: 25 x 30 cm.
Preț pentru 1 buc.

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

14 lei
14 lei
14 lei
14 lei
14 lei
14 lei

Seria de mobilier - Mobilier Magic

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.

Cod
culoare

LM2205 / Cod culoare

155 lei

Poliță de baie colorată Valuri

Parte a acesteia sunt 5 cuiere duble.
Dimensiuni: 50 x 31 x 15 cm.

Paharele sunt de calitate
superioară, iar
proeminențele ajută copiii să
prindă paharul mai bine

Culoare

M

albastru

V

crem

Z

verde

L

galben

O

portocaliu

C

roșu

N

natural

W

alb

Preț pentru 3 buc

Prosoape pentru copii - set
Pahar colorat

Volum: 0,3 l. Preț pentru 1 buc.

11 cm

8,2 cm

5,5 cm
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BT10301 
BT10302 
BT10303 
BT10304 
BT10305 
BT10306 
BT10307 

5,5 lei
5,5 lei
5,5 lei
5,5 lei
5,5 lei
5,5 lei
5,5 lei

Prosoape din țesătură frotir.
Setul conține 3 buc.
Dimensiuni: 30 x 50 cm.

PK529633 - roz30 lei
PK529637 - portocaliu30 lei
PK529631 - alb30 lei
PK529636 - galben30 lei
PK529634 - verde30 lei
PK529632 - albastru deschis30 lei
PK529635 - albastru închis30 lei

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 12:49:20

Abțibilduri universul Magic

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

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 (pag. 28 - 29),
ceea ce permite fiecărui copil să aibe propria sa imagine (insignă) pentru marcarea tuturor lucrurilor sale.

NM055520 lei
Abțibilduri universul Magic

La achiziționarea vestiarelor din seria
”Mobilier Magic”
(pag. 97-107) primiți

GRATUIT*
1 set de 53 de
Abțibilduri universul Magic

M ai

*excepție fac banchetele pentru vestiare

multe info. la pag. 112

NM0777
Mai multe abțibilduri regăsiți
pe www.nomiland.ro

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.

111
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Mobilier
Pernuță, Săculeț și Abțibild cu motiv Magic pentru fiecare copil
Am adăugat motivele frezărilor din „Mobilierul Magic“ pe Pernuțe și pe Săculețele pentru încălțăminte.
De acum, copiii pot avea imaginea 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

Seria de mobilier - Mobilier Magic

Dimensiuni: 35 x 35 cm. Preț pentru 1 buc.
Se poate spăla la 40°C.
Alegeți-vă motivul pernuței după codul
aferent de la pag. alăturată.

Săculeț pentru încălțăminte
cu motiv Magic

Preț: 26 lei
Codurile de produs le
răgăsiți pe pag. următoare

Preț: 18 lei

Dimensiuni: 25 x 30 cm. Prețul este
pentru 1 buc. Se poate spăla la 40°C.
Alegeți-vă motivul săculețului după codul
aferent de la pag. alăturată.

Codurile de produs le
răgăsiți pe pag. următoare

NM0555

20 lei

Abțibilduri universul Magic

Care va fi al meu?

AM PROPRIA IMAGIne

- pe ștampilă
- pe pat

- pe ușă

- în baie

Fiecare copil poate avea cu ajutorul
“Mobilierului magic” propria imagine (insignă)
pentru marcarea tuturor lucrurilor sale.

- pe săculeț

- pe sertar
112
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- pe vestiar

- pe pahar

- pe pernuță
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Cod
SĂCULEȚ

Motiv

1.

TJ45100

TJ55100

Soare

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

TJ45101

TJ55101

Lună

TJ45102

TJ55102

Pom cu frunze

TJ45103

TJ55103

Pom conifer

TJ45104

TJ55104

Floare

TJ45200

TJ55200

Pisicuță

TJ45201

TJ55201

Cățeluș

TJ45202

TJ55202

Ursuleț

TJ45203

TJ55203

Iepuraș

TJ45204

TJ55204

Rățușcă

TJ45205

TJ55205

Fluture

TJ45206

TJ55206

Buburuză

TJ45207

TJ55207

Albinuță

TJ45208

TJ55208

Pasăre

TJ45209

TJ55209

Lebădă

TJ45210

TJ55210

Arici

TJ45211

TJ55211

Melc

TJ45212

TJ55212

Cârtiță

TJ45213

TJ55213

Șoricel

TJ45214

TJ55214

Peștișor

TJ45300

TJ55300

Văcuță

TJ45301

TJ55301

Capră

TJ45302

TJ55302

Oiță

TJ45303

TJ55303

Căluț

TJ45304

TJ55304

Cocoș

TJ45305

TJ55305

Pui

TJ45306

TJ55306

Găinușă

TJ45400

TJ55400

Elefant 2

TJ45401

TJ55401

Hipopotam

TJ45402

TJ55402

Leu

TJ45403

TJ55403

Rinocer

TJ45404

TJ55404

Maimuță

TJ45405

TJ55405

Palmier

TJ45406

TJ55406

Elefant 1

TJ45407

TJ55407

Broască țestoasă

TJ45408

TJ55408

Delfin

TJ45409

TJ55409

Bufniță

TJ45410

TJ55410

Broscuță

TJ45411

TJ55411

Furnică

TJ45500

TJ55500

Vapor

TJ45501

TJ55501

Mașină

TJ45502

TJ55502

Avion

TJ45503

TJ55503

Tren

TJ45504

TJ55504

Elicopter

TJ45505

TJ55505

Rachetă

TJ45600

TJ55506

Fetiță

TJ45601

TJ55601

Zmeu

TJ45602

TJ55602

Clovn

TJ45603

TJ55603

Hrib

TJ45604

TJ55604

Cireșe

TJ45605

TJ55605

Prune

TJ45606

TJ55606

Măr

TJ45607

TJ55607

Pară

41

insignă
- motiv
pentru
fiecare
copil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53
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Mobilier

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
Pat colorat

LEN / Cod culoare / Cod frezare

345 lei

65 cm

tăblie joasă pe
ambele părți
înălțime nouă
27 cm

13

27 cm

cm

29 cm

5

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

Cu frezare sau fără,
același PREȚ !
orice motiv de
frezare din oferta noastră
se poate aplica pe
ambele tăblii ale patului

Pat colorat - cu tăblie joasă

LEN / Cod culoare / 700

345 lei
tăblie joasă pe
ambele părți

65 cm

înălțime nouă
27 cm
Saltelele nu fac
parte din pat!
acestea se comandă individual
de la pag. următoare

27 cm

cm

29 cm

5
13

Seria de mobilier - Mobilier Magic

Cod
culoare

Se poate stivui împreună cu
pilota și perna
fără îmbinări vizibile
- calitate de TOP!

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).
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Saltea impermeabilă
Este fabricată din spumă și 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 pe
această pagină. 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 tablie KL31103)

Dimensiuni
noi
Dimensiuni: 60 x 120 x 8 cm (L x L  x V).
Grosimea saltelei: 8 cm.

EDF6051 - galben
EDF6052 - portocaliu
EDF6053 - albastru

189 lei
189 lei
189 lei

Saltea impermeabilă

Dimensiuni: 60 x 130 x 8 cm (L x L  x V).
Grosimea saltelei: 8 cm.

EDF4051 - galben
EDF4052 - portocaliu
EDF4053 - albastru

205 lei
205 lei
205 lei

m

0c

13

20

/1

cm

60 c

m

60
cm

Dimensiuni
noi
Saltea impermeabilă
Grosimea saltelei: 8 cm.

EDF400 - dimensiune 60 x 130 cm
EDF402 - dimensiune 60 x 120 cm

210 lei
195 lei

130

cm /

120

cm

Prelată clasică

Material: 100% bumbac. Dimensiuni: 150 x 80 cm.

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

25 lei
25 lei
25 lei
25 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:
120 x 60 cm

Dimensiuni:
140 x 70 cm
Cearceaf impermeabil
cu elastic, frotir, 140 x 70 cm

Cearceaf cu elastic,
jersey, 140 x 70 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.

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.

PK600051 - alb45 lei
PK600052 - albastru45 lei
PK600053 - roz45 lei
PK600054 - verde45 lei

PK600061 - alb45 lei
PK600062 - albastru45 lei
PK600063 - roz45 lei
PK600064 - verde45 lei

PK600041 - alb65 lei
PK600042 - albastru65 lei
PK600043 - roz65 lei
PK600044 - verde65 lei

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

Cearceaf impermeabil
cu elastic, frotir, 120 x 60 cm

Cearceaf cu elastic,
jersey, 120 x 60 cm

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.

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.

PK600221 - alb42 lei
PK600222 - albastru42 lei
PK600223 - roz42 lei
PK600224 - verde42 lei

PK600211 - alb42 lei
PK600212 - albastru42 lei
PK600213 - roz42 lei
PK600214 - verde42 lei

PK600131 - alb60 lei
PK600132 - albastru60 lei
PK600133 - roz60 lei
PK600134 - verde60 lei

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

Mai multe produse din această categorie puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro / 0356 630 006

Saltea impermeabilă

115

La comenzi de peste 5 000 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
C01 - RO nabytok-2021-2022 - 29 Da PRINT.indd 115

26. 7. 2021 12:50:29

Mobilier

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%.

cm

9

3

cm

i
nsiun
Dime le
idea

Pilotă - pernă NOMI

Pilotă - pernă IDEAL

TJ100 - set pilotă și pernă 105 lei
TJ100VA - pernă35 lei
TJ100PA - pilotă80 lei

TJ10012 - set pilotă și pernă IDEAL80 lei
TJ1001 - pernă IDEAL25 lei
TJ1002 - pilotă IDEAL65 lei

Seria de mobilier - Mobilier Magic

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.

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.

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.

Închidere cu nasturi

set pentru pilotă și pernă
NOMI dimensiuni:
40 x 65 cm pernă
135 x 90 cm pilotă

Model

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

pernă
NOMI

pilotă
NOMI

pernă
IDEAL

pilotă
IDEAL

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

1
2
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Pernă
NOMI

Pilotă
NOMI

Pernă
IDEAL

Pilotă
IDEAL

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

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

70 lei

65 lei

23 lei

53 lei

19 lei

50 lei

Model
1. Girafă - albastru

PREȚ

6

3

2

1

4

7

5

9

8

12

11

10
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Set pentru pilotă și pernă

17

19

13

15

16

14

18
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