Mobilier

Mobilier de poveste
MOBILIERUL DE POVESTE ÎN
OPT CULORI LUMINOASE

Nuanțe, dulapuri în
două variante:
ARȚAR
FAG

Dulapurile
principale în
Trei înălțimi
86 diferite

138
cm

Seria de mobilier - Mobilier de poveste

cm

43

CALITATE SUPERIOARĂ
- cant ABS cu grosime
de până la 2 mm
- fabricat din pal de
grosime de până la 18 cm

cm

75 cm

75 cm

75 cm

rafturi și polițe de
poveste pentru perete
- modele simpatice care
animează orice încăpere

Decorațiuni pentru dulapuri,
care se pot aplica pe
dulapurile din
această serie
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ACCENT PUS PE
DETALII
cutii de poveste pentru depozitare
cu sau fără aplicații

Panouri decorative de poveste,
care ajută la dezvoltarea
motricității

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 13:12:23

Toate elementele de mobilier din această serie se
achiziționează separat, ceea ce faciltează crearea
de dulapuri sau seturi după proriile
necesități sau imaginație.

multitudine de accesorii
ideale pentru
mobilierul de poveste

Seria MOBILIER DE POVESTE

Serie de mobilier extinsă, cu posibilitatea creării propriului ansamblu. Baza acestei serii o
reprezintă dulapurile cu rafturi și dulapurile pentru cutiile de depozitare care sunt fabricate
din plăci melaminate tip PAL în nuanțele ARȚAR sau FAG. Se pot adăuga uși sau cutii de
depozitare colorate, cu ajutorul cărora se pot obține spații suplimentare. Aceste dulapuri se
pot accesoriza cu orice aplicație pentru dulapuri, care va înfrumuseța mobilierul și va crea un
mediu plăcut pentru copii. Aplicațiile decorative și elementele frontale sunt fabricate din plăci
de calitate tip MDF. Seria de mobilier cuprinde și o multitudine de polițe de poveste, polițe
de perete și labirinturi, cu care puteți să vă înfrumusețați spațiile gradiniței dvs.

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

Uși de poveste
cu aplicații
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Mobilier

Creați-vă propriul set din seria Mobilier de poveste după
imaginația dumneavoastră:
4 pași simpli pentru crearea propriului set

1.

Selectați tipul de dulap din ofertă.

2.

Alegeți cutia de depozitare sau ușile în culoarea dorită.

3.

Pentru înfrumusețare, alegeți decorațiuni pentru dulapuri care pot fi atașate pe partea posterioară a acestora.

4.

Dulapurile puteți să le completați cu Rafturile de poveste, Polițele de perete sau Panourile de poveste.

1.

Seria de mobilier - Mobilier de poveste

Dulap pentru
cutia de
depozitare

Dulap cu rafturi
- înalt

Dulap cu
rafturi

Comandați dulapurile de la pagina 124.

2.
cutie de
depozitare

uși mici

cutie de
depozitare

uși medii

-cu aplicații

uși mari

uși maxi

UȘI MARI

cu aplicații

uși maxi
cu aplicații

Cutiile de depozitare și ușile se achiziționează separat, ceea ce facilitează alegerea culorilor. Regăsiți la pag. 125 - 127.
EXEMPLE
DE COMBINARE
A CUTIILOR DE
DEPOZITARE
ȘI A DULAPULUI

EXEMPLE
DE COMBINARE
A UȘILOR MEDII ȘI
MARI PE DULAPUL CU
RAFTURI

120
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EXEMPLE DE COMBINARE A UȘILOR MICI, MEDII, MARI SAU
MAXI PE DULAPUL CU RAFTURI - ÎNALT

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 13:13:23

3.

Oferta completă o puteți regăsi la pag. 128 - 130.

4.
Polițe de poveste

Oferta completă o puteți regăsi la pag. 131 - 134.

polițe de perete

Oferta completă o puteți regăsi la pag. 135.

panouri decorative de poveste

Oferta completă o puteți regăsi la pag. 136 - 145.

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

decorațiuni pentru dulapuri
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Mobilier

Inspirați-vă din exemplele noastre, sau creați-vă propriul set
după imaginația dumneavoastră.
SET
PN200470

Seria de mobilier - Mobilier de poveste

3715 lei

PN55013

209 lei

PN55010

Elefant
- decorațiune dulap

450 lei

Soare
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 72 x 52,5 cm.

Dimensiuni: 92 x 81 cm.

PN55008

245 lei

Girafă
- decorațiune dulap
Dimensiuni: 45 x 98,5 cm.

PN200408

269 lei

Panou decorativ
- Palmier

Dimensiuni: 84 x 108 cm.

520 lei UZ77003

UZ77001
Dulap cu rafturi
- Arțar

300 lei UZ77001

Dimensiuni: 75 x 86 x 40 cm. Dimensiuni: 75 x 43 x 40 cm.

Prezentare
grafică
a elementelor
de mobilier
folosite în
exemplul
nostru
122
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PN20011
Uși mari
- galben

165 lei PN210508

Dimensiuni: 35,5 x 79,5 cm.

520 lei UZ77003

Dulap cutie depozitare Dulap cu rafturi
- Arțar
- Arțar

Cutie depozitare
- iarbă

300 lei

Dulap cutie depozitare
- Arțar

Dimensiuni: 75 x 86 x 40 cm. Dimensiuni: 75 x 43 x 40 cm.

310 lei PN20023
Uși medii
- portocaliu

120 lei PN210511

Dimensiuni: 69,5 x 38 x 38 cm. Dimensiuni: 35,5 x 53,5 cm.

Cutie depozitare
- frunze

310 lei

Dimensiuni: 69,5 x 38 x 38 cm.

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 13:14:08

Inspirați-vă din exemplele noastre, sau creați-vă propriul set
după imaginația dumneavoastră.

PN55006

180 lei

Bufniță
- decorațiune dulap
Dimensiuni: 68 x 48,5 cm.

PN55012

250 lei

Floare de luncă
- decorațiune dulap

PN55016

Dimensiuni: 63 x 60 cm.

305 lei

Ciupercă
- decorațiune dulap
Dimensiuni: 75 x 59 cm.

UZ77003

300 lei

Dulap cutie depozitare
- Arțar
Dimensiuni: 75 x 43 x 40 cm.

UZ77002

770 lei

Dulap cu rafturi
- înalt Arțar

Dimensiuni: 75 x 138 x 40 cm.

PN20001

75 lei

Uși mici - galben

Dimensiuni: 35,5 x 27,5 cm.

PN210506

295 lei

UZ77001

520 lei

Dulap cu rafturi
- Arțar

PN200604

515 lei

Poliță - Brăduț

Dimensiuni 75 x 86 x 40 cm.

Dimensiuni: 120 x 134 x 37 cm.

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

3330 lei

SET
PN200471

Inspirați-vă din exemplele
noastre, sau creați-vă
propriul set unic după
imaginația dumneavoastră!
ELEMENTELE DE MOBILIER
LE REGĂSIȚI
LA PAG. 124 - 139.

Cutie depozitare
- verde

Dimensiuni: 69,5 x 38 x 38 cm.

PN20025

120 lei

Uși medii - roșu

Dimensiuni: 35,5 x 53,5 cm.
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Mobilier
puteți să alegeți
din două nuanțe

Elemente de mobilier din seria
MOBILIER DE POVESTE

Uși
medii

+

86 cm

+

+

Uși
mari

Dragon
- decorațiune
dulap

Exemplu de
combinare
a ușilor și
a decorațiunilor pe dulapul
cu rafturi

=

75 cm

Dulap cu rafturi

În componența dulapului sunt 2 rafturi.
Dimensiuni: 75 x 86 x 40 cm (L x Î x A).

UZ77001 - în nunața ARȚAR 520 lei
UZ87001 - în nuanța FAG520 lei

Dulapurile cu rafturi se pot folosi și fără uși, astfel puteți crea din
ele biblioteci perfecte pentru jucării, cărți,
expoziție a lucrărilor copiilor ...

Uși
mici

+

138 cm

Seria de mobilier - Mobilier de poveste

=

+
Uși
medii

75 cm

+

Dulap cu rafturi - înalt

Uși
mari

Fluturaș
- decorațiune
dulap

=

Exemplu de
combinare
a ușilor și
a decorațiunilor
pe dulapul cu
rafturi
- înalt

=

În componența dulapului sunt 4 rafturi.
Dimensiuni: 75 x 138 x 40 cm (L x Î x A).

UZ77002 - în nuanța ARȚAR 770 lei
UZ87002 - în nuanța FAG770 lei

43 cm

Cutie
depozitare

+
75 cm

Dulap cutie depozitare

Dimensiuni: 75 x 43 x 40 cm (L x Î x A).

124

UZ77003 - în nuanța ARȚAR 300 lei
UZ87003 - în nuanța FAG300 lei
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+

Floare albastră
- decorațiune dulap

=

Exemplu de combinare a cutiei de depozitare și a decorațiunilor pe
dulapul pentru cutia de depozitare

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
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Ușile mici, medii, mari și maxi sunt
diponibile în 8 culori luminoase

PREȚ
BUCATĂ

Uși mici

Dimensiuni: 35,5 x 27,5 cm (L x Î).

PN20008 - crem
PN20001 - galben
PN20002 - muștar
PN20003 - portocaliu
PN20004 - maro
PN20005 - roșu
PN20006 - verde
PN20007 - albastru

75 lei
75 lei
75 lei
75 lei
75 lei
75 lei
75 lei
75 lei

Uși Maxi

PREȚ
BUCATĂ

Ușile sunt fabricate din plăci MDF melaminate de
înaltă calitate. Sunt ideale pentru Dulapurile cu rafturi
- înalte (UZ77002, UZ87002). Prețul este pe 1 buc.
Ușile se pot monta pe partea dreaptă sau
pe partea stângă a dulapului.
Dimensiuni: 35,5 x 132 cm (L x Î).

PN20038 - crem
PN20031 - galben
PN20032 - muștar
PN20033 - portocaliu
PN20034 - maro
PN20035 - roșu
PN20036 - verde
PN20037 - albastru

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

PREȚ
PERECHE

145 lei
145 lei
145 lei
145 lei
145 lei
145 lei
145 lei
145 lei

Vă oferim uși mari și MAXI cu
diferite aplicații.
Întreaga ofertă o puteți regăsi
la pag. 126 - 127.

PREȚ
PERECHE

Uși medii

Dimensiuni: 35,5 x 53,5 cm (L x Î).

PN20028 - crem
PN20021 - galben
PN20022 - muștar
PN20023 - portocaliu
PN20024 - maro
PN20025 - roșu
PN20026 - verde
PN20027 - albastru

120 lei
120 lei
120 lei
120 lei
120 lei
120 lei
120 lei
120 lei
Cutie depozitare

Cutia practică de depozitare pe rotile
este ideală pentru Dulapul pentru cutii de
depozitare (UZ77003, UZ87003).
Dimensiuni: 69,5 x 38 x 38 cm (L x Î x A).

PREȚ
PERECHE

Uși mari

ARȚAR

FAG

PREȚ

PN211508
PN210501
PN210503
PN210505
PN210506
PN210507

PN221508
PN220501
PN220503
PN220505
PN220506
PN220507

295 lei
295 lei
295 lei
295 lei
295 lei
295 lei

1

2

5

6

3

4

7

8

Dimensiuni: 35,5 x 79,5 cm (L x Î).

PN20018 - crem
PN20011 - galben
PN20012 - muștar
PN20013 - portocaliu
PN20014 - maro
PN20015 - roșu
PN20016 - verde
PN20017 - albastru

165 lei
165 lei
165 lei
165 lei
165 lei
165 lei
165 lei
165 lei

Cutie depozitare

Cutia practică de depozitare pe rotile este ideală pentru Dulapul pentru cutii de depozitare (UZ77003,
UZ87003). Partea frontală a acestora și aplicațiile colorate sunt fabricate din plăci MDF
melaminate de înăltă calitate, iar aplicațiile oferă un efect de mărire a spațiului.
Dimensiuni: 69,5 x 38 x 38 cm (L x Î x A). Înălțimea descrisă este înălțimea părții frontale fară aplicații.

1
2
3
4

ARȚAR

FAG

PREȚ

PN210508
PN210509
PN210510
PN210511

PN220508
PN220509
PN220510
PN220511

310 lei
310 lei
310 lei
310 lei

5
6
7
8

ARȚAR

FAG

PREȚ

PN210513
PN210514
PN210515
PN210516

PN220513
PN220514
PN220515
PN220516

310 lei
310 lei
310 lei
310 lei
125
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Mobilier
Uși mari cu aplicații

Ușile și aplicațiile colorate sunt fabricate din plăci MDF
melaminate de înaltă calitate. Aplicațiile oferă ușilor
un efect de mărire a spațiului. Prețul este pe pereche.
Dimensiuni: 35,5 x 79,5 cm (L x Î).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Seria de mobilier - Mobilier de poveste

10

Model A

Model B

PREȚ

PN22001A
PN22002A
PN22003A
PN22004A
PN22005A
PN22006A
PN22007A
PN22008A
PN22009A
PN22010A

PN22001B
PN22002B
PN22003B
PN22004B
PN22005B
PN22006B
PN22007B
PN22008B
PN22009B
PN22010B

209 lei
209 lei
209 lei
209 lei
209 lei
209 lei
209 lei
209 lei
209 lei
209 lei

Aplicațiile
oferă
ușilor un
efect de
mărire
a spațiului

1A

2A

3A

4A

5A

1B

2B

3B

4B

5B

6A

7A

8A

9A

10A

6B

7B

8B

9B

10B

126
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Uși Maxi cu aplicații

PN23001 - Girafă
340 lei
PN23002 - Arici
340 lei
PN23003 - Pom cu frunze
340 lei
PN23004 - Pom conifer
340 lei
PN23005 - Floare340 lei

Aplicațiile
oferă
ușilor un
efect de
mărire
a spațiului

Exemple de combinare
a Ușilor medii și mari pe
Dulapul cu rafturi

Dulap cu rafturi
- înalt

Ușă
Maxi
cu aplicație

Ușă
Maxi

+

+

=

Fotografie ilustrativă

Exemple de combinare a Ușilor
medii, mari și Maxi pe Dulapul cu
rafturi - înalt

Dulapurile pentru cutiile
de depozitare se pot așeza și
alături și se pot înfrumuseța
cu frumuasele și coloratele
decorațiuni pentru dulapuri

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

Ușile și aplicațiile colorate sunt fabricate din plăci
MDF melaminate de înaltă calitate.
Aplicațiile oferă ușilor un efect de mărire a spațiului.
Ușile sunt ideale pentru dulapurile cu rafturi - înalte
(UZ77002, UZ87002).
Prețul este pentru 1 buc. - partea dreaptă.
Ușile sunt de culoare crem.
Dimensiuni: 35,5 x 132 cm (L x Î).

Oferta completă de decorațiuni pentru
dulapuri o puteți
regăsi la pag. 128 - 130.
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Mobilier

Decorațiuni pentru dulapuri
Decorațiunile sunt fabricate din plăci MDF melaminate de înaltă calitate.
Fețele zâmbitoare, culorile luminoase și formele reliefate oferă dulapurilor un aspect de poveste.
Cu ajutorul lor puteți să vă extindeți seturile de mobilier de poveste cu alte animăluțe, motive din natură sau figurine.
Decorațiunile se montează pe partea posterioară a dulapurilor.

Minunate
Luminoase

PN55035

305 lei

Far
- decorațiune dulap

Seria de mobilier - Mobilier de poveste

Dimensiuni: 54 x 90 cm (L x Î).

PN55038

255 lei

Balenă
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 75 x 56 cm (L x Î).

PN55023

179 lei

Iepuraș
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 54 x 53 cm (L x Î).

PN55032

290 lei

Turn înalt
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 50 x 93 cm (L x Î).

PN55037

95 lei

Valuri
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 73,5 x 23,5 cm (L x Î).

PN55039

225 lei

Marinar
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 61 x 70,5 cm (L x Î).

PN55008

245 lei

Girafă
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 45 x 98,5 cm (L x Î).

PN55020

245 lei

Găinușă
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 75 x 46 cm (L x Î).

PN55029

280 lei

Prinț
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 53 x 68 cm (L x Î).

PN55036

305 lei

Barcă
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 80 x 100 cm (L x Î).

PN55003

160 lei

Pisicuță
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 57 x 41,5 cm (L x Î).

PN55030

280 lei

Prințesă
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 60 x 69,5 cm (L x Î).

Decorațiuni pentru
dulapuri
Decorațiunile sunt fabricate din plăci MDF
melaminate de înaltă calitate.
Decorațiunile se atașează pe partea
posterioară a dulapurilor.
Dulapurile pe care se pot atașa aceste
decorațiuni le puteți regăsi la pag.124

PN55034

305 lei

Lebădă
- decorațiune dulap

128
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Dimensiuni: 72,5 x 63,5 cm (L x Î).
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105 lei

PN55016

Floare roșie
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 75 x 24,5 cm (L x Î).

PN55017

105 lei

PN55005

335 lei

PN55031

325 lei

Dimensiuni: 90 x 94 cm (L x Î).

175 lei

PN55011

Dimensiuni: 74,5 x 47 cm (L x Î).

280 lei

PN55028

Palmier
- decorațiune dulap

369 lei

Dimensiuni: 85,5 x 108,5 cm (L x Î).

PN55001

305 lei

Acoperiș castel
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 82 x 74,5 cm (L x Î).

PN55014

210 lei

Lalea
- decorațiune dulap

Dragon
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 78,5 x 49,5 cm (L x Î).

Brăduț
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 63 x 60 cm (L x Î).

Dimensiuni: 75 x 41 cm (L x Î).

Fluturaș
- decorațiune dulap

250 lei

Floare de luncă
- decorațiune dulap

Hrib
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 75 x 24 cm (L x Î).

PN55015

PN55012

Dimensiuni: 75 x 59 cm (L x Î).

Floare albastră
- decorațiune dulap

PN55007

305 lei

Ciupercă
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 75 x 61,5 cm (L x Î).

385 lei

Căluț
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 64 x 85 cm (L x Î).

PN55033

230 lei

Turn scund
- decorațiune dulap

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

PN55018

Dimensiuni: 61 x 60 cm (L x Î).
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Mobilier
Decorațiuni pentru dulapuri
Decorațiunile sunt fabricate din plăci MDF melaminate de înaltă calitate.
Fețele zâmbitoare, culorile luminoase și formele reliefate oferă dulapurilor un aspect de poveste. Cu ajutorul lor puteți să vă
extindeți seturile de mobilier de poveste cu alte animăluțe, motive din natură sau figurine.
Decorațiunile se montează pe partea posterioară a dulapurilor.

PN55013

209 lei

180 lei

Bufniță
- decorațiune dulap

PN55024

PN55009

Dimensiuni: 72 x 52,5 cm (L x Î).

Seria de mobilier - Mobilier de poveste

PN55006

Elefant
- decorațiune dulap

185 lei

Porcușor
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 57,5 x 49 cm (L x Î).

PN55027

95 lei

Zid
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 70 x 22,5 cm (L x Î).

Dimensiuni: 68 x 48,5 cm (L x Î).

195 lei

Broască țestoasă
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 62 x 37 cm (L x Î).

PN55021

PN55019

Dimensiuni: 68 x 57 cm (L x Î).

PN55025

82 lei

Iarbă
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 75 x 18 cm (L x Î).

160 lei

Tufiș
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 71,5 x 53 cm (L x Î).

210 lei

Hipopotam
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 74 x 42,5 cm (L x Î).

PN55010
PN55026

305 lei

Leu
- decorațiune dulap

PN55004

180 lei

Arici
- decorațiune dulap

450 lei

Soare
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 92 x 81 cm (L x Î).

Dimensiuni: 73,5 x 38 cm (L x Î).

Decorațiuni
dulap
Decorațiunile sunt
fabricate din plăci MDF
melaminate de înaltă
calitate. Decorațiunile
se atașează pe partea
posterioară a dulapurilor.

130

Dulapurile pe care se pot
atașa aceste decorațiuni
le puteți regăsi
la pag. 124.
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PN55022

220 lei

Ursuleț
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 74 x 53 cm (L x Î).

PN55002

280 lei

Melc
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 71 x 60,5 cm (L x Î).

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 13:17:02

Polițele de poveste
Frumoasele polițe decorative alăturate mobilierului de poveste sunt ideale
pentru încăperile în care copii își petrec timpul lor preferat. Desenele simpatice
înfrumusețează încăperea și au un efect plăcut asupra percepției copiilor. De
asemenea, îndeplinesc și funcția practică de suport pentru jucării,
pentru articolele didactice, sau pentru expunerea lucrărilor copiilor.
Polițele sunt ideale și pentru colțurile tematice.

545 lei

Poliță - Pisică

Dimensiuni: 109 x 115 x 37 cm (L x Î x A).

PN200616

PN200613

Dimensiuni: 109 x 115 x 37 cm (L x Î x A).

515 lei

Poliță - Broscuță verde

545 lei

Poliță - Urs

Dimensiuni: 109 x 115 x 37 cm (L x Î x A).

PN200614

545 lei

Poliță - Șoricel

Dimensiuni: 109 x 115 x 37 cm (L x Î x A).

PN200603

515 lei

Poliță - Broscuță

Dimensiuni: 109 x 115 x 37 cm (L x Î x A).

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

PN200615

Ideal și în
interiorul
spațiului!

Ideal și în
interiorul
spațiului!
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Mobilier

PN200617

550 lei

PN200602

Poliță - Leu

Dimensiuni: 110 x 125 x 37 cm (L x Î x A).

Seria de mobilier - Mobilier de poveste

735 lei

Poliță - Arici

Dimensiuni: 109 x 153 x 37 cm (L x Î x A).

Minunate
Luminoase

PN200620

365 lei

Poliță - Buburuză

Dimensiuni: 95 x 90 x 26 cm (L x Î x A).

PN200619
Poliță - Albinuță

365 lei

Dimensiuni: 95 x 90 x 26 cm (L x Î x A).
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PN200618

369 lei

Poliță - Bufniță

Dimensiuni: 95 x 85 x 26 cm (L x Î x A).

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 13:17:14

690 lei

Poliță - Căpșunica zâmbitoare
Dimensiuni: 109 x 115 x 37 cm (L x Î x A).

PN200604

515 lei

Poliță - Brăduț

Dimensiuni: 120 x 134 x 37 cm (L x Î x A).

PN200601

720 lei

Poliță - Ciupercă

Dimensiuni: 109 x 146 x 37 cm (L x Î x A).

Minunate
Luminoase

PN200607

690 lei

PN200606

Poliță - Păr

575 lei

Poliță - Măr

Dimensiuni: 109 x 121 x 37 cm (L x Î x A).

Dimensiuni: 109 x 134 x 37 cm (L x Î x A).

Ideal și în
interiorul
spațiului!

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

PN200609

133

La comenzi de peste 5 000 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
C02 - RO nabytok-2021-2022 - 25 Da PRINT.indd 133

26. 7. 2021 13:17:23

Mobilier

PN200611

690 lei

Poliță - Prinț

690 lei

Poliță - Prințesă

Dimensiuni: 109 x 130,5 x 37 cm (L x Î x A).

Seria de mobilier - Mobilier de poveste

Dimensiuni: 109 x 130 x 37 cm (L x Î x A).

PN200610

PN200608
Poliță - Pară zâmbitoare

690 lei

Dimensiuni: 109 x 122,5 x 37 cm (L x Î x A).

PN200605

575 lei

Poliță - Clovn

Dimensiuni: 109 x 145,5 x 37 cm (L x Î x A).

PN200612

715 lei

Poliță de colț - Brăduț

Dimensiuni: 59 x 125 x 60,5 cm (L x Î x A).
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Polițe de poveste pentru perete

PN200704

485 lei

Poliță de perete - Dragon

Polița se poate monta doar cu capul spre stânga.
Dimensiuni: 108 x 63,5 x 25 cm (L x Î x A).

PN200705

485 lei

Poliță de perete - Fluturaș

Dimensiuni: 109,5 x 76,5 x 25 cm (L x Î x A).

PN200706

320 lei

Poliță de perete - Broscuță verde

Dimensiuni: 96,5 x 77,5 x 25 cm (L x Î x A).

PN200703

470 lei

Poliță de perete - Coroană

Dimensiuni: 109 x 72,5 x 25 cm (L x Î x A).

PN200701

315 lei

Poliță de perete - Broască țestoasă

Polița se poate monta doar cu capul spre stânga.
Dimensiuni: 107 x 53 x 25 cm (L x Î x A).

PN200702

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

Polițele utile de perete, cu două niveluri sunt concepute pentru a fi
agățate pe perete. Pot fi folosite ca suport pentru cărți, jucării
sau se pot expune pe ele lucrările copiilor.

320 lei

Poliță de perete - Broscuță

Dimensiuni: 96,5 x 77,5 x 25 cm (L x Î x A).
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Mobilier
Panouri decorative de poveste

Seria de mobilier - Mobilier de poveste

Panourile decorative din plăci MDF, sunt concepute pentru a fi agățate
pe perete. Servesc la decorarea încăperii dar în același timp au și rol
educativ, și anume, ajută copiii să-și dezvolte motricitatea mâinilor. Sunt o
completare ideală în seria Mobiler de poveste. Culorile luminoase și
fețele zâmbitoare au un efect pozitiv și cresc buna dispoziție a copiilor.

PN200422

320 lei

Panou decorativ - Fetiță

Labirintul decorativ în formă de fetiță provoacă
la mișcarea elementelor mobile, ceea ce ajută
la dezvoltarea motricității mâinilor.
Dimensiuni: 62 x 100 cm (L x Î).

PN200421

320 lei

Panou decorativ - Băiețel

Labirintul decorativ în formă de băiețel
provoacă la mișcarea elementelor mobile, ceea
ce ajută la dezvoltarea motricității mâinilor.
Dimensiuni: 62 x 100 cm (L x Î).

Minunate
Luminoase

PN200420

195 lei

Panou decorativ - Mașină

Labirintul decorativ în formă de mașină
provoacă la mișcarea elementelor
mobile, ceea ce ajută la dezvoltarea
motricității mâinilor.
Dimensiuni: 80 x 55 cm (L x Î).

PN200427

180 lei

Panou decorativ - Delfin

Labirintul decorativ în formă de delfin
provoacă la mișcarea elementelor
mobile, ceea ce ajută la dezvoltarea
motricității mâinilor.
Dimensiuni: 90 x 35 cm (L x Î).

Panou decorativ - Creion colorat

Labirintul decorativ în formă de creion colorat
provoacă la mișcarea elementelor mobile,
ceea ce ajută la dezvoltarea motricității
mâinilor. Fiecare creion colorat antrenează o
mișcare diferită. Dimensiuni: 26 x 70 cm (L x Î).

PN200430 - roșu
PN200431 - portocaliu
PN200432 - verde
PN200433 - albastru
PN200434 - galben
136
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180 lei
180 lei
180 lei
180 lei
180 lei

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 13:17:49

195 lei

Panou decorativ - Cârmă

Labirintul decorativ în formă de cârmă
provoacă la mișcarea elementelor mobile,
ceea ce ajută la dezvoltarea motricității
mâinilor. Dimensiuni: 73 x 73 cm (L x Î).

PN200424

180 lei

Panou decorativ - Păr

Labirintul decorativ în formă de pom-păr
provoacă la mișcarea elementelor mobile,
ceea ce ajută la dezvoltarea motricității
mâinilor. Dimensiuni: 64 x 104 cm (L x Î).

PN200425

210 lei

Panou decorativ - Stea

Labirintul decorativ în formă de stea provoacă
la mișcarea elementelor mobile, ceea ce ajută
la dezvoltarea motricității mâinilor.
Dimensiuni: 62 x 62 cm (L x Î).

PN200401

180 lei

Panou decorativ - Soare

Labirintul decorativ în formă de soare provoacă
la mișcarea elementelor mobile, ceea ce ajută
la dezvoltarea motricității mâinilor.
Dimensiuni: 68 x 67 cm (L x Î).

PN200426

210 lei

Panou decorativ - Fulg

Labirintul decorativ în formă de fulg provoacă
la mișcarea elementelor mobile, ceea ce
ajută la dezvoltarea motricității mâinilor.
Dimensiuni: 62 x 62 cm (L x Î).

PN200423

180 lei

Panou decorativ - Măr

Labirintul decorativ în formă de pom-măr
provoacă la mișcarea elementelor mobile,
ceea ce ajută la dezvoltarea motricității
mâinilor. Dimensiuni: 64 x 104 cm (L x Î).

ideal pentru
îmbunătățirea
motricității mâinilor și
antreanrea
mișcărilor pentru
scriere

PN200403

170 lei

Panou decorativ - Floare

Labirintul decorativ în formă de floare provoacă
la mișcarea elementelor mobile, ceea ce ajută
la dezvoltarea motricității mâinilor.
Dimensiuni: 70 x 55 cm (L x Î).

PN200404

95 lei

Panou decorativ - Iarbă

Labirintul decorativ în formă de iarbă provoacă
la mișcarea elementelor mobile, ceea ce ajută
la dezvoltarea motricității mâinilor.
Dimensiuni: 75 x 23,5 cm (L x Î).

PN200402

150 lei

Panou decorativ - Arici

Labirintul decorativ în formă de arici provoacă
la mișcarea elementelor mobile, ceea ce ajută
la dezvoltarea motricității mâinilor.
Dimensiuni: 73 x 45 cm (L x Î).

PN200410

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

PN200428

345 lei

Panou decorativ - Brăduț

Labirintul decorativ în formă de brăduț
provoacă la mișcarea elementelor mobile,
ceea ce ajută la dezvoltarea motricității
mâinilor. Dimensiuni: 90 x 119 cm (L x Î).
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Mobilier
Panouri decorative de poveste
Panourile decorative din plăci MDF, sunt concepute pentru a fi agățate
pe perete. Servesc la decorarea încăperii dar în același timp au și rol
educativ, și anume, ajută copiii sa-și dezvolte motricitatea mâinilor. Sunt o
completare ideală în seria Mobiler de poveste. Culorile luminoase și
fețele zâmbitoare au un efect pozitiv și cresc buna dispoziție a copiilor.

PN200408

269 lei

Panou decorativ - Palmier

Seria de mobilier - Mobilier de poveste

Labirintul decorativ în formă de palmier
provoacă la mișcarea elementelor mobile, ceea
ce ajută la dezvoltarea motricității mâinilor.
Dimensiuni: 84 x 108 cm (L x Î).

PN200407

175 lei

Panou decorativ - Girafă

PN200412

140 lei

Panou decorativ - Zid

Labirintul decorativ în formă de girafă provoacă
la mișcarea elementelor mobile, ceea ce ajută
la dezvoltarea motricității mâinilor. .
Dimensiuni: 44 x 100 cm (L x Î).

PN200411

Labirintul decorativ în formă
de turn provoacă la mișcarea
elementelor mobile, ceea ce ajută
la dezvoltarea motricității mâinilor.
Dimensiuni: 54 x 100 cm (L x Î).

Labirintul decorativ în formă de zid provoacă
la mișcarea elementelor mobile, ceea ce
ajută la dezvoltarea motricității mâinilor.
Dimensiuni: 80 x 29,5 cm (L x Î).

PN200413

130 lei

Panou decorativ - Coroană

Labirintul decorativ în formă de coroană provoacă
la mișcarea elementelor mobile, ceea ce ajută
la dezvoltarea motricității mâinilor.
Dimensiuni: 56 x 36 cm (L x Î).

PN200406
Panou decorativ - Buburuză

175 lei

Labirintul decorativ în formă de buburuză provoacă
la mișcarea elementelor mobile, ceea ce ajută
la dezvoltarea motricității mâinilor.
Dimensiuni: 66 x 64 cm (L x Î).

PN200405

305 lei

Panou decorativ - Broscuță

Labirintul decorativ în formă de broscuță provoacă
la mișcarea elementelor mobile, ceea ce ajută
la dezvoltarea motricității mâinilor.
Dimensiuni: 70 x 83 cm (L x Î).
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205 lei

Panou decorativ - Melc

Labirintul decorativ în formă de melc provoacă
la mișcarea elementelor mobile, ceea ce ajută
la dezvoltarea motricității mâinilor.
Dimensiuni: 67 x 64 cm (L x Î).

PN200409
PN200414

138

180 lei

Panou decorativ - Turn

205 lei

Panou decorativ - Hipopotam

Labirintul decorativ în formă de hipopotam
provoacă la mișcarea elementelor mobile,
ceea ce ajută la dezvoltarea motricității
mâinilor.
Dimensiuni: 73 x 77 cm (L x Î).

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 13:18:05

205 lei

Panou decorativ - Fluturaș

Labirintul decorativ în formă de fluturaș provoacă
la mișcarea elementelor mobile, ceea ce ajută
la dezvoltarea motricității mâinilor.
Dimensiuni: 68 x 53 cm (L x Î).

PN200417

305 lei

Panou decorativ - Locomotivă

Labirintul decorativ în formă de locomotivă
provoacă la mișcarea elementelor mobile, ceea
ce ajută la dezvoltarea motricității mâinilor.
Dimensiuni: 80 x 74,5 cm (L x Î).

PN200418

165 lei

Panou decorativ - Vagon 1

Labirintul decorativ în formă de vagon provoacă
la mișcarea elementelor mobile, ceea ce ajută
la dezvoltarea motricității mâinilor.
Dimensiuni: 52,5 x 51,5 cm (L x Î).

PN200416

235 lei

Panou decorativ - Lebădă

Labirintul decorativ în formă de lebădă provoacă
la mișcarea elementelor mobile, ceea ce ajută
la dezvoltarea motricității mâinilor.
Dimensiuni: 75 x 59 cm (L x Î).

PN200419
Panou decorativ - Vagon 2

165 lei

Labirintul decorativ în formă de vagon provoacă
la mișcarea elementelor mobile, ceea ce ajută
la dezvoltarea motricității mâinilor.
Dimensiuni: 52,5 x 51,5 cm (L x Î).

Labirinturile grafomotorice le
regăsiți la pag. 562 - 564

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

PN200415

Modelele interesante
și culorile
luminoase vor
atrage fiecare copil
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Mobilier

SET
PN200472
3845 lei

Seria de mobilier - Mobilier de poveste

Lungime set: 3,78 m

COD

DENUMIRE

UZ77001
UZ77003
PN210505
PN20011
PN20023
PN55018
PN55003
PN55012
PN55023
PN55017

Dulap cu rafturi - ARȚAR
Dulap cutie depozitare - ARȚAR
Cutie depozitare - roșu
Uși mari - galben 
Uși medii - portocaliu
Floare roșie - decorațiune dulap
Pisicuță - decorațiune dulap
Floare de luncă - decorațiune dulap
Iepuraș - decorațiune dulap
Floare albastră - decorațiune dulap 

CANTITATE

4 buc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.

COD

DENUMIRE

UZ77001
PN20023
PN20021
PN55035
PN55038
PN55039
PN55036
PN200428

Dulap cu rafturi - ARȚAR
Uși medii - portocaliu 
Uși medii - galben 
Far - decorațiune dulap 	
Balenă - decorațiune dulap	
Marinar - decorațiune dulap
Barcă - decorațiune dulap
Panou decorativ - cârmă

CANTITATE

4 buc.
2 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.

COD SET: PN200472

SET
PN200468

4040 lei

COD SET: PN200468

Lungime set: 3,75 m

COD

DENUMIRE

UZ77003
PN210506
UZ77001
PN20021
PN20023
PN55012
PN55007
PN55026
PN200414

Dulap cutie depozitare - ARȚAR
1 buc.
Cutie depozitare - verde 
1 buc.
Dulap cu rafturi - ARȚAR 
2 buc.
Uși medii - galben 	1 buc.
Uși medii - portocaliu	1 buc.
Floare de luncă - decorațiune dulap
1 buc.
Fluturaș - decorațiune dulap
1 buc.
Iarbă - decorațiune dulap
1 buc.
Panou decorativ - Broscuță 
1 buc.

CANTITATE

SET
PN200461

2845 lei

Labirintul decorativ în formă
de broscuță provoacă
la mișcarea elementelor
mobile, ceea ce ajută
la dezvoltarea motricității
mâinilor.

COD SET: PN200461
Inspirați-vă din
exemplele noastre,
sau creați-vă
propriul set
după imaginația
dumneavoastră.

Lungime set:

3,00 m
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COD

DENUMIRE

UZ77003
PN210505
UZ77001
UZ77002
PN20023
PN20001
PN55012
PN55026
PN55010
PN200609

Dulap cutie depazitare - ARȚAR
Cutie depozitare - roșu 
Dulap cu rafturi - ARȚAR 
Dulap cu rafturi - înalt - ARȚAR 	
Uși medii - portocaliu	
Uși mici - galben
Floare de luncă - decorațiune dulap
Iarbă - decorațiune dulap
Soare - decorațiune dulap 
Poliță - Căpșunică zâmbitoare 

CANTITATE

1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.

SET
PN200465

COD SET: PN200465

Lungime set: 3,34 m

COD

SET
PN200473
4160 lei

UZ87001
UZ87002
UZ87003
PN220516
PN55039
PN55010
PN55038
PN55037
PN200408
PN20021
PN22009B

DENUMIRE
CANTITATE
Dulap cu rafturi - FAG
2 buc.
Dulap cu rafturi înalt - FAG 
1 buc.
Dulap cutie depozitare - FAG
1 buc.
Cutie depozitare - Ancoră 2 - FAG
1 buc.
Marinar - decorațiune dulap
1 buc.
Soare - decorațiune dulap
1 buc.
Balenă - decorațiune dulap
1 buc.
Valuri - decorațiune dulap
1 buc.
Panou decorativ - Palmier 
1 buc.
Uși medii - galben
2 buc.
Uși mari cu aplicație - model 9/B 
1 buc.

COD SET: PN200473

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

3550 lei

Lungime set: 3,90 m
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Mobilier

COD
UZ77003
PN210506
UZ77001
PN20021
PN55020
PN55001
PN55024

DENUMIRE

SET
PN200467

CANTITATE

Dulap cutie depozitare - ARȚAR
Cutie depozitare - verde
Dulap cu rafturi - ARȚAR
Uși medii - galben 
Găinușă - decorațiune dulap 
Căluț - decorațiune dulap
Porcușor - decorațiune dulap

2 buc.
2 buc.
3 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.

3800 lei

COD SET: PN200467
Lungime set: 3,75 m

Seria de mobilier - Mobilier de poveste

Inspirați-vă din
exemplele noastre, sau
creați-vă propriul set
după imaginația
dumneavoastră.

COD

DENUMIRE

PN200409
UZ77001
UZ77002
PN20025
PN20011
PN20001
PN55019
PN55018
PN55009

Panou decorativ - Hipopotam
Dulap cu rafturi - ARȚAR 
Dulap cu rafturi - înalt - ARȚAR 
Uși medii - roșu 	
Uși mari - galben	
Uși mici - galben
Leu - decorațiune dulap
Floare roșie - decorațiune dulap
Broască țestoasă - decorațiune dulap

CANTITATE

1 buc.
2 buc.
1 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.

Lungime set: 3,00 m

SET
PN200462

Labirintul decorativ în formă
de hipopotam provoacă la
mișcarea elementelor mobile,
ceea ce ajută la dezvoltarea
motricității mâinilor.

3100 lei

COD SET: PN200462

SET
PN200464

3690 lei

COD

DENUMIRE

UZ77001
PN20025
PN20021
PN55029
PN55032
PN55030
PN55031

Dulap cu rafturi - ARȚAR
Uși medii - roșu 
Uși medii - galben 
Prinț - decorațiune dulap 	
Turn înalt - decorațiune dulap	
Prințesă - decorațiune dulap
Dragon - decorațiune dulap

CANTITATE

4 buc.
2 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.

COD SET: PN200464
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SET
PN200463
3270 lei

COD

DENUMIRE

UZ77001
UZ77003
PN210505
PN20023
PN55015
PN55023
PN55005
PN200601

Dulap cu rafturi - ARȚAR
Dulap cutie depozitare - ARȚAR 
Cutie depozitare - roșu 
Uși medii - portocaliu 	
Brăduț - decorațiune dulap
Iepuraș - decorațiune dulap
Hrib - decorațiune dulap
Poliță - Ciupercă

CANTITATE

2 buc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.

Lungime set:

3,34 m

COD

DENUMIRE

UZ77001
UZ77003
PN210507
PN20023
PN20025
PN55028
PN55034
PN200703

Dulap cu rafturi - ARȚAR
Dulap cutie depozitare - ARȚAR 
Cutie depoazitare - albastru 
Uși medii - portocaliu 	
Uși medii - roșu	
Acoperiș castel - decorațiune dulap
Lebădă - decorațiune dulap
Poliță de perete - Coroană

CANTITATE

3 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.

COD SET: PN200466

SET
PN200466

3475 lei

Lungime set: 3,00 m

SET
PN200469

4485 lei

COD

DENUMIRE

UZ77001
UZ77002
PN20027
PN20023
PN20021
PN55007
PN55026
PN55010
PN55011

Dulap cu rafturi - ARȚAR
Dulap cu rafturi - înalt - ARȚAR 
Uși medii - albastru 
Uși medii - portocaliu 	
Uși medii - galben	
Fluturaș - decorațiune dulap
Iarbă - decorațiune dulap
Soare - decorațiune dulap
Lalea - decorațiune dulap 

CANTITATE

4 buc.
1 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.

COD SET: PN200469

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

COD SET: PN200463

Inspirați-vă
din exemplele
noastre, sau
creați-vă
propriul set
după imaginația
dumneavoastră.

Lungime set: 3,75 m
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Mobilier
Set mobilier Castel

Înălțimea setului este 200 cm.
Lungimea setului: 395 cm.

PN200455 - nuanță ARȚAR 4720 lei
PN300455 - nuanță FAG4720 lei

Seria de mobilier - Mobilier de poveste

Lungime set: 3,95 m

Inspirați-vă din
exemplele noastre,
sau creați-vă
propriul set
după imaginația
dumneavoastră.

Set mobilier FERMA
Înălțimea setului: 179,5 cm.
Lungimea setului: 375 cm.

PN200454 - nuanță ARȚAR 4500 lei
PN300454 - nuanță FAG4500 lei

Lungime set: 3,75 m

Set mobilier ZOO

Înălțimea setului 194,5 cm.
Lungimea setului: 375 cm.

PN200453 - nuanță ARȚAR 4695 lei
PN300453 - nuanță FAG4695 lei

Lungime set: 3,75 m

144
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Set mobilier LUNCĂ
Înălțimea setului: 219 cm.
Lungimea setului: 375 cm.

Lungime set: 3,75 m

Set mobilier PĂDURE
Înălțimea setului:186,5 cm.
Lungimea setului: 375 cm.

PN200452 - nuanță ARȚAR 4410 lei
PN300452 - nuanță FAG4410 lei

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

PN200451 - nuanță ARȚAR 4770 lei
PN300451 - nuanță FAG4770 lei

Lungime set: 3,75 m
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Mobilier

SERIA ARMONIA
Serie în nuanța

Imprimeul frumos colorat conferă
mediului în care se află mobilierul,
o plăcută senzație se bună dispoziție

alb

CALITATE SUPERIOARĂ
- canturi ABS de
grosime până la 2 mm
- PAL de grosime de
până la18 mm

Seria de mobilier - ARMONIA

Rafturile
suplimentare se
montează într-un
mod special, care
împiedică scoaterea
Mânerele elegante și de calitate
sunt ideale ca dimensiuni
și pentru micii utilizatori

fără urme
exterioare
de montaj
- calitate de TOP!

Seria ARMONIA

Baza acestui mobilier sunt dulapurile, care sunt fabricate din plăci albe PAL. Dulapurile fac parte din seria de
mobilier KOLOR de aceea elementele de mobilier ale acestor două serii se pot completa perfect. Unicitatea seriei
ARMONIA stă în ușile cu imprimeul lor frumos colorat, care este atrăgător pentru copii și conferă spațiului o plăcută
senzație de bună dispoziție în timpul în care copiii se joacă sau învață.
În același timp, această serie de mobilier îndeplinește
și o funcție educativă prin faptul că seturile (pe care le vom mai completa) ajută copii să învețe
ceva în plus despre lumea înconjurătoare.

Set
Armonia 1

Set
Armonia 2

Dulapurile
folosite în setul
armonia 1

146
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se pot combina
ușor cu dulapurile
din seria
KOLOR

Dulapurile
folosite
în setul armonia 2

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
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UZ710101

3750 lei

Set Armonia 1

UZ710102

4100 lei

Set Armonia 2

Vino cu copiii în safari. Veți întâlni acolo o
sumedenie de animăluțe, care trăiesc în acest
peisaj. Prețul este pentru setul afișat mai jos (jocurile
și cărțile nu fac parte din setul de mobilier).
Dimensiuni set:
292 x 172,9 x 40 cm (L x Î x A).

ACCESORII
POTRIVITE LA
SERIA NOASTRĂ
DE MOBILIER
ARMONIA
COLȚURILE
DE ODIHNĂ
LE GĂSIȚI LA
PAGINA 365.

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

Cu ajutorul acestui set, copii se vor simți ca
într-o pădure de poveste plină de animăluțe.
Descoperiți împreună cu ei diversitatea
frumoasei naturi. Prețul este pentru setul afișat
mai jos (jocurile și cărțile nu fac parte din setul
de mobilier). Dimensiuni set:
292 x 172,9 x 40 cm (L x Î x A).
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Mobilier

Seria de mobilier - ARMONIA

Set
armonia 1

Se pot combina ușor cu
dulapurile din
seria KOLOR

148
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Se pot combina ușor cu
dulapurile din
seria KOLOR
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Set
armonia 2
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Mobilier

SERIA KOLOR
Seria în nuanța alb

ALB

UȘILE, SERTARELE, ȘI CUTIILE DE
DEPOZITARE PENTRU SERIA KOLOR SUNT
DISPONIBILE ACUM ÎN
10 CULORI PASTELATE

Atenție, nuanța de
culoare s-a schimbat
față de la nuanța
disponibilă până în
februarie 2021.

Culoarea Culoarea
inițială
nouă

Dulapurile sunt disponibile
în patru înălțimi

172,9
cm

CALITATE
SUPERIOARĂ

131,4
Seria de mobilier - KOLOR

cm

canturi ABS de grosime
până la 2 mm

m

83,4 c

42 cm

PAL de grosime de până
la18 mm

83,4 cm

90
cm

m

83,4 c

42 cm

70,5

m

m

83,4 c

83,4 c

70,5

105 cm

cm

m

83,4 c

Sertare mici
- structura lor
solidă și elementele
calitative de
feronerie depășesc
standardele
de pe piață

cm

49,4
cm

m

m

83,4 c

150

m

78 c
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m

83,4 c

83,4 c

115

DOUĂ TIPURI DE
MÂNERE

cm
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Rafturile
suplimentare
se montează
într-un mod special,
care împiedică
scoaterea
fără urme
exterioare
de montaj
- calitate
de TOP!

CALITATEA
ELEMENTELOR
DE FERONERIE
ȘI A MÂNERELOR DE
PE UȘI ȘI
SERTARE
GARANTEAZĂ
SIGURANȚA COPIILOR

Posibilități de combinări multiple
a culorilor datorită ușilor și sertarelor
care se pot comanda individual

Dulapurile de tipuri diferite
sunt adaptate cerințelor
grădinițelor și școlilor
primare

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

Seria de mobilier KOLOR se diferențiază de alte serii prin funcționalitate și nenumăratele posibilități de combinare
a culorilor. Dulapurile sunt fabricate din plăci tip PAL, ceea ce le conferă un caracter universal.
Ușile și sertarele sunt disponibile în 10 culori pastelate,
ceea ce face posibile nu numai combinațiile monocolore dar și combinațiile mai multor culori.
Ușile și sertarele se vând separat, ceea ce face posibilă combinarea mai multor culori pe un singur dulap.
Seria KOLOR este compusă din mai multe tipuri
de dulapuri care sunt adaptate cerințelor clienților (grădinițe și școli primare).
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49,4 cm

49,4 cm

Mobilier

UZ510050

310 lei

Dulap cutie depozitare, îngust

REGĂSIȚI
la pag. 156 - 157.

49,4 cm

49,4 cm

Seria de mobilier - KOLOR

În dulap se pot introduce 2 Cutii de depozitare
pe rotile - înguste, sau 1 Cutie de depozitare
pe rotile - alungită. Cutiile de depozitare pe
rotile se vând separat la pag. 155.
Dimensiuni: 78 x 49,9 x 40 cm (L x Î x A).

Prețul dulapurilor este fără
sertare, uși și cutii de depozitare.
Puteți să le comandați separat,
astfel vă puteți alege culoarea și
tipul de mâner.

83,4

cm

83,4

UZ510007

350 lei

Dulap mic dreptunghiular

Parte a dulapului este și un raft detașabil
datorită căruia dulapul poate fi folosit și ca
poliță. La acest dulap le pot monta două
uși mici (se vând separat ceea ce permite
alegerea culorilor și tipului de mâner).
Dimensiuni: 83,4 x 49,4 x 40 cm (L x Î x A).
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UZ510060

375 lei

Dulap cutie depozitare, alungit

În dulap se pot introduce 3 Cutii de depozitare
pe rotile - înguste, sau 1 Cutie de depozitare
pe rotile - alungită și 1 Cutie de depozitare îngustă. Cutiile de depozitare pe rotile se vând
separat la pag. 155.
Dimensiuni: 115 x 49,9 x 40 cm (L x Î x A).

cm

UZ510006
Dulap mic dreptunghiular
pentru sertare

83,4

280 lei

Dulapul este conceput pentru introducerea a
2 sertare alungite (se vând separat ceea ce
permite alegerea culorilor și tipului de mâner).
Dimensiuni: 83,4 x 49,4 x 40 cm (L x Î x A).

Posibilitate de combinări
multiple a culorilor datorită
ușilor și sertarelor care se pot
comanda individual
152

m

c
115

49,4 cm

m

78 c

cm

UZ510015

320 lei

Dulap mic dreptunghiular
pentru sertare mici

Dulapul este conceput pentru introducerea
a 4 sertare mici (se vând separat ceea ce
permite alegerea culorilor și tipului de mâner).
Dimensiuni: 83,4 x 49,4 x 40 cm (L x Î x A).

două tipuri
de mânere

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

90 cm

REGĂSIȚI
la pag. 156 - 157.

90 cm

90 cm

Parte a dulapului este și un raft detașabil
datorită căruia dulapul poate fi folosit și ca
poliță. La acest dulap le pot monta două uși
mici (se vând separat ceea ce permite alegerea
culorilor și tipului de mâner). Ușile se pot monta
pe partea stangă sau dreaptă.
Dimensiuni: 42 x 90 x 40 cm (L x Î x A).

m

Dulap pătrat pentru
sertare mici

UZ510002

Parte a dulapului sunt două sertare
detașabile și un sertar fix, datorită cărora
dulapul poate fi folosit și ca poliță. La acest
dulap se pot monta uși mari sau mici (se
vând separat ceea ce
permite alegerea culorilor și tipului de mâner).
Dimensiuni: 83,4 x 90 x 40 cm (L x Î x A).

m

83,4 c

570 lei

Dulapul este conceput pentru introducerea
a 8 sertare mici (se vând separat ceea
ce face posibilă alegerea culori și tipului
de mâner).
Dimensiuni: 83,4 x 90 x 40 cm (L x Î x A).

510 lei

Dulap pătrat pentru uși

m

83,4 c

UZ510013

m

83,4 c

UZ510011
Dulap pătrat
pentru sertare alungite

83,4 c

400 lei

Parte a dulapului este un raft fix. Dulapul este
conceput pentru introducerea a 4 sertare
alungite (se vând separat ceea ce permite
alegerea culorilor și tipului de mâner).
Dimensiuni: 83,4 x 90 x 40 cm (L x Î x A).

UZ510001
Dulap pătrat pentru
sertare și uși

480 lei

Parte a dulapului este un raft fix și unul
detașabil situat în partea superioară unde
se pot monta uși mici. Partea inferioară este
concepută pentru introducerea sertarelor
alungite. Ușile și sertarele se vând separat,
ceea ce permite alegerea culorilor și tipului
de mâner.
Dimensiuni: 83,4 x 90 x 40 cm (L x Î x A).

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

300 lei

Dulap mic vertical

Prețul dulapurilor
este fără sertare și fără uși.
Puteți să le comandați
separat, astfel vă puteți
alege culoarea și tipul de
mâner.

90 cm

UZ510005

m

42 c
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131,4 cm

172,9 cm

Mobilier

Prețul dulapurilor
este fără sertare și fără uși.
Puteți să le comandați
separat, astfel vă puteți
alege culoarea și tipul de
mâner.
83,4 cm

UZ510003

REGĂSIȚI
la pag. 156 - 157.

750 lei

UZ510012

Dulap cu rafturi pentru uși

cm

920 lei

Dulap mare înalt

Dulapul poate fi folosit ca poliță sau ca dulap
cu uși. Parte a dulapului sunt 2 rafturi fixe
și unul detașabil. Alte rafturi suplimentare
(detașabile) se pot achiziționa separat. La
acest dulap se pot monta uși mari sau mici
(se vând separat ceea ce permite alegerea
culorilor și tipului de mâner).
Dimensiuni: 83,4 x 131,4 x 40 cm (L x Î x A).

Seria de mobilier - KOLOR

83,4

Parte a acestui dulap sunt 3 rafturi fixe. Dulapul
se poate utiliza ca poliță, sau îi puteți adaugă
uși, ori rafturi suplimentare. În jumătatea
inferioară se pot monta sertare alungite.
Rafturile suplimentare, ușile și sertarele
alungite se vând separat, ceea ce permite
alegerea culorilor și tipului de mâner.
Ușile se pot monta pe partea dreaptă sau
stângă.
Dimensiuni: 83,4 x 172,9 x 40 cm (L x Î x A).

Posibilitate
de combinare
multiplă a
culorilor

UZ333000

160 lei

Rafturi suplimentare - PERECHE

Exemplu de plasare
a rafturilor suplimentare

Rafturile se pot introduce în Dulapul cu rafturi
pentru uși și astfel puteți să vă extindeți
posibilitățile de utilizare ale acestuia.
Pachetul conține 2 buc. (deci o pereche).
Dimensiuni: 79,5 x 39,5 x 1,8 cm.
Exemplu de plasare
a rafturilor suplimentare

154
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UZ510016

340 lei

Dulap de perete

UZ510004

42 cm

550 lei

Parte a dulapului este și un raft detașabil
datorită căruia dulapul poate fi folosit și
ca poliță. La dulap se poate monta și o
pereche de uși mici (se vând separat ceea
ce face posibilă alegerea culorilor și tipului
de mâner).
Dimensiuni: 83,4 x 42,4 x 30 cm (L x Î x A).

Dulap îngust înalt

70,5 cm

Parte a dulapului sunt 3 rafturi fixe.
În jumătatea inferioară se pot monta uși
mari sau mici (se vând separat ceea ce
permite alegerea culorilor și tipului de
mâner). Ușile se pot monta pe partea
dreaptă sau stângă.
Dimensiuni: 42 x 172,9 x 40 cm (L x Î x A).

40

74

cm

cm

UZ10604

650 lei

Cărucior pentru articolele de creație
Căruciorul conține 3 rafturi, care servesc la
depozitarea articolelor de creație. Prezintă rotile
ceea ce permite o mișcare ușoară a acestuia.
Dimensiuni: 74 x 70,5 x 40 cm (L x Î x A).

40,6 cm

Raftul de cărți poate
fi pus pe dulapurile din
seria KOLOR de
lățime 83,4 cm.

40
cm

,4

83

cm

83,4 cm

UZ510010

330 lei

Poliță pentru micul artist

Poliță suplimentară pentru obiectele de
creație, care este prin dimensiunile ei
concepută special pentru seria KOLOR.
Dimensiuni: 83,4 x 9,6 x 40 cm (L x Î x A).

UZ510009

375 lei

Raft de cărți

Raft suplimentar pentru cărți care este
prin dimensiunile lui conceput special
pentru seria KOLOR.
Dimensiuni: 83,4 x 40,6 x 40 cm (L x Î x A).

Posibilitate
de combinare multiplă
a culorilor

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

172,9 cm

42,4 cm

două tipuri
de mânere

m

83,4 c
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Mobilier
două tipuri
de mânere
Atenție, nuanța de
culoare s-a schimbat
față de la nuanța
disponibilă până în
februarie 2021.

CULORI

gri

alb

galben

portocaliu

verde
deschis

verde
închis

roz

roz
închis

albastru
deschis

albastru
închis

UȘILE, SERTARELE, ȘI CUTIILE DE DEPOZITARE PENTRU SERIA KOLOR SUNT
DISPONIBILE ACUM ÎN 10 CULORI PASTELATE
Uși mici KOLOR PLUS

Seria de mobilier - KOLOR

PREȚ
PENTRU
1 BUC

PREȚ
PENTRU
1 BUC

Prin dimensiunile lor, ușile mici sunt destinate
produselor: Dulap mic vertical, Dulap mic
dreptunghiular, Dulap îngust înalt, Dulap pătrat
cu uși, Dulap pătrat pentru sertare și uși Dulap
cu rafturi pentru uși și Dulap mare înalt.
Prețul afișat este pentru o bucată.
Dimensiuni: 41 x 41 cm.

Uși mici KOLOR
PREȚ
PENTRU
1 BUC

Prin dimensiunile lor, ușile mici sunt destinate
produselor: Dulap mic vertical, Dulap mic
dreptunghiular, Dulap îngust înalt, Dulap pătrat
cu uși, Dulap pătrat pentru sertare și uși Dulap
cu rafturi pentru uși și Dulap mare înalt.
Prețul afișat este pentru o bucată.
Dimensiuni: 41 x 41 cm.

UZ691980 - alb
140 lei
UZ691114 - galben
140 lei
UZ691303 - portocaliu
140 lei
UZ691630 - verde deschis
140 lei
UZ691628 - verde închis
140 lei
UZ691314 - roz
140 lei
UZ691315 - roz închis
140 lei
UZ691522 - albastru deschis
140 lei
UZ691523 - albastru închis140 lei
UZ691708 - gri
140 lei

UZ591980 - alb
140 lei
UZ591114 - galben
140 lei
UZ591303 - portocaliu
140 lei
UZ591630 - verde deschis
140 lei
UZ591628 - verde închis
140 lei
UZ591314 - roz140 lei
UZ591315 - roz închis
140 lei
UZ591522 - albastru deschis
140 lei
UZ591523 - albastru închis
140 lei
UZ591708 - gri
140 lei

Uși mari KOLOR PLUS

Uși mari KOLOR

Prin dimensiunile lor, ușile mari sunt destinate
produselor: Dulap mic vertical, Dulap îngust
înalt, Dulap pătrat cu uși, Dulap cu rafturi
pentru uși și Dulap mare înalt.
Prețul afișat este pentru o bucată.
Dimensiuni: 41 x 82,5 cm.

UZ692980 - alb
UZ692114 - galben
UZ692303 - portocaliu
UZ692630 - verde deschis
UZ692628 - verde închis
UZ692314 - roz
UZ692315 - roz închis
UZ692522 - albastru deschis
UZ692523 - albastru închis
UZ692708 - gri
PREȚ
PENTRU
1 BUC

Culoarea Culoarea
inițială
nouă

Prin dimensiunile lor ușile sunt concepute
pentru Dulapul mare înalt. Prețul afișat este
pentru 1 buc. Dimensiuni: 165,5 x 41 cm.

156
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420 lei
420 lei
420 lei
420 lei
420 lei
420 lei
420 lei
420 lei
420 lei
420 lei

Prin dimensiunile lor, ușile mari sunt destinate
produselor: Dulap mic vertical, Dulap îngust
înalt, Dulap pătrat cu uși, Dulap cu rafturi
pentru uși și Dulap mare înalt. Prețul afișat
este pentru o bucată.
Dimensiuni: 41 x 82,5 cm.

UZ592980 - alb
215 lei
UZ592114 - galben
215 lei
UZ592303 - portocaliu
215 lei
UZ592630 - verde deschis
215 lei
UZ592628 - verde închis
215 lei
UZ592314 - roz215 lei
UZ592315 - roz închis
215 lei
UZ592522 - albastru deschis
215 lei
UZ592523 - albastru închis
215 lei
UZ592708 - gri
215 lei

215 lei
215 lei
215 lei
215 lei
215 lei
215 lei
215 lei
215 lei
215 lei
215 lei

Uși Maxi KOLOR PLUS

UZ695980 - alb
UZ695114 - galben
UZ695303 - portocaliu
UZ695630 - verde deschis
UZ695628 - verde închis
UZ695314 - roz
UZ695315 - roz închis
UZ695522 - albastru deschis
UZ695523 - albastru închis
UZ695708 - gri

PREȚ
PENTRU
1 BUC

PREȚ
PENTRU
1 BUC

Uși Maxi KOLOR

Prin dimensiunile lor ușile sunt concepute
pentru Dulapul mare înalt. Prețul afișat este
pentru o buc. Dimensiuni: 165,5 x 41 cm.

UZ595980 - alb
UZ595114 - galben
UZ595303 - portocaliu
UZ595630 - verde deschis
UZ595628 - verde închis
UZ595314 - roz
UZ595315 - roz închis
UZ595522 - albastru deschis
UZ595523 - albastru închis
UZ595708 - gri

420 lei
420 lei
420 lei
420 lei
420 lei
420 lei
420 lei
420 lei
420 lei
420 lei

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

PREȚ
PENTRU
1 BUC

Acest sertar mic este conceput pentru Dulapul
mic dreptunghiular și Dulapul pătrat pentru
sertare mici. Prețul afișat este pentru o bucată.
Dimensiuni: 41,5 x 20,5 x 37 cm (L x Î x A).

UZ696980 - alb230 lei
UZ696114 - galben230 lei
UZ696303 - portocaliu230 lei
UZ696630 - verde deschis230 lei
UZ696628 - verde închis230 lei
UZ696314 - roz230 lei
UZ696315 - roz închis230 lei
UZ696522 - albastru deschis230 lei
UZ696523 - albastru închis230 lei
UZ696708 - gri
230 lei

PREȚ
PENTRU
1 BUC

PREȚ
PENTRU
1 BUC

PREȚ
PENTRU
1 BUC

UZ693980 - alb
UZ693114 - galben
UZ693303 - portocaliu
UZ693630 - verde deschis
UZ693628 - verde închis
UZ693314 - roz
UZ693315 - roz închis
UZ693522 - albastru deschis
UZ693523 - albastru închis
UZ693708 - gri

340 lei
340 lei
340 lei
340 lei
340 lei
340 lei
340 lei
340 lei
340 lei
340 lei

Cutie de depozitare pe rotile,
îngustă - KOLOR PLUS

Conține 4 rotile și se potrivește la Dulapul
pentru cutiile de depozitare - înguste și
alungite.
Dimensiuni: 36,5 x 42,5 x 38 cm (L x Î x A).

PREȚ
PENTRU
1 BUC

PREȚ
PENTRU
1 BUC

UZ697980 - alb
310 lei
UZ697114 - galben
310 lei
UZ697303 - portocaliu
310 lei
UZ697630 - verde deschis310 lei
UZ697628 - verde închis310 lei
UZ697314 - roz
310 lei
UZ697315 - roz închis
310 lei
UZ697522 - albastru deschis
310 lei
UZ697523 - albastru închis
310 lei
UZ697708 - gri
310 lei

PREȚ
PENTRU
1 BUC

Cutie de depozitare pe rotile,
alungită - KOLOR PLUS

Conține 4 rotile și se potrivește la Dulapul
pentru cutiile de depozitare alungite.
Dimensiuni: 73 x 42,5 x 38 cm (L x Î x A).

UZ698980 - alb450 lei
UZ698114 - galben450 lei
UZ698303 - portocaliu450 lei
UZ698630 - verde deschis450 lei
UZ698628 - verde închis450 lei
UZ698314 - roz450 lei
UZ698315 - roz închis450 lei
UZ698522 - albastru deschis450 lei
UZ698523 - albastru închis450 lei
UZ698708 - gri450 lei

UZ596980 - alb230 lei
UZ596114 - galben230 lei
UZ596303 - portocaliu230 lei
UZ596630 - verde deschis230 lei
UZ596628 - verde închis230 lei
UZ596314 - roz230 lei
UZ596315 - roz închis230 lei
UZ596522 - albastru deschis230 lei
UZ596523 - albastru închis230 lei
UZ596708 - gri
230 lei
Sertar alungit KOLOR

Sertat alungit KOLOR PLUS

Sertarele alungite sunt ideale în Dulapul pătrat
pentru sertare, în Dulapul pătrat pentru sertare
și uși, în Dulapul mic dreptunghiular pentru
sertare și în Dulapul mare înalt. Prețul afișat
este pentru o bucată.
Dimensiuni: 82,5 x 20,8 x 37 cm (L x Î x A).

Acest sertar mic este conceput pentru Dulapul
mic dreptunghiular și Dulapul pătrat pentru
sertare mici. Prețul afișat este pentru o bucată.
Dimensiuni: 41,5 x 20,5 x 37 cm (L x Î x A).

Sertarele alungite sunt ideale în Dulapul pătrat
pentru sertare, în Dulapul pătrat pentru sertare
și uși, în Dulapul mic dreptunghiular pentru
sertare și în Dulapul mare înalt. Prețul afișat
este pentru o bucată.
Dimensiuni: 82,5 x 20,8 x 37 cm (L x Î x A).

UZ593980 - alb
340 lei
UZ593114 - galben
340 lei
UZ593303 - portocaliu
340 lei
UZ593630 - verde deschis
340 lei
UZ593628 - verde închis
340 lei
UZ593314 - roz340 lei
UZ593315 - roz închis
340 lei
UZ593522 - albastru deschis
340 lei
UZ593523 - albastru închis
340 lei
UZ593708 - gri
340 lei

Cutie de depozitare pe rotile,
îngustă - KOLOR

Conține 4 rotile și se potrivește la Dulapul
pentru cutiile de depozitare - înguste și
alungite.
Dimensiuni: 36,5 x 42,5 x 38 cm (L x Î x A).

UZ597980 - alb310 lei
UZ597114 - galben
310 lei
UZ597303 - portocaliu310 lei
UZ597630 - verde deschis310 lei
UZ597628 - verde închis310 lei
UZ597314 - roz310 lei
UZ597315 - roz închis310 lei
UZ597522 - albastru deschis310 lei
UZ597523 - albastru închis310 lei
UZ597708 - gri310 lei

PREȚ
PENTRU
1 BUC

Cutie de depozitare pe rotile,
alungită - KOLOR

Conține 4 rotile și se potrivește la Dulapul
pentru cutiile de depozitare alungite.
Dimensiuni: 73 x 42,5 x 38 cm (L x Î x A).

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

Setar mic KOLOR PLUS

UZ598980 - alb450 lei
UZ598114 - galben450 lei
UZ598303 - portocaliu450 lei
UZ598630 - verde deschis450 lei
UZ598628 - verde închis450 lei
UZ598314 - roz450 lei
UZ598315 - roz închis450 lei
UZ598522 - albastru deschis450 lei
UZ598523 - albastru închis450 lei
UZ598708 - gri450 lei
157
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Mobilier

DULAPURI PENTRU CUTIILE DE DEPOZITARE DIN PLASTIC

70,5

UZ510020

cm

70,5

105 cm

510 lei

Dulap pentru cutiile
de depozitare, 2 compartimente

Seria de mobilier - KOLOR

90 cm

90 cm

90 cm

Dulapurile sunt proiectate pentru cutiile de depozitare din plastic din oferta noastră.
Sunt fabricate din plăci PAL albe, ceea ce le conferă un caracter universal.
În dulapuri se pot introduce și Rafturi UZ00521, cu ajutărul cărora vă puteți împărți spațiul după nevoie.
În comparație cu celălalte dulapuri din seria KOLOR,
acestea ies ușor în decor datorită adâncimii mai mari ale cutiilor de depozitare din plastic.
Datorită utilități practice reprezintă o completare potrivită nu numai pentru seria de mobilier KOLOR.

Dulapul este proiectat pentru 16 cutii de
depozitare din plastic mici, sau vă puteți
alege combinația dorită. Cutiile de depozitare
din plastic se comandă separat de pe pag.
următoare. La acest dulap se pot adăuga și rafturi UZ00521, care se comandă separat de pe
această pagină (în dulap intră maxim 4 rafturi).
Dimensiuni: 70,5 x 90 x 44 cm (L x Î x A).

UZ510030

700 lei

Dulap pentru cutiile
de depozitare, 3 compartimente

Dulapul este proiectat pentru 24 cutii de
depozitare din plastic mici, sau vă puteți
alege combinația dorită. Cutiile de depozitare
din plastic se comandă separat de pe pag.
următoare. La acest dulap se pot adăuga și rafturi UZ00521, care se comandă separat de pe
această pagină (în dulap intră maxim 6 rafturi).
Dimensiuni: 105 x 90 x 44 cm (L x Î x A).

cm

UZ510040

500 lei

Dulap pentru cutiile
de depozitare, MAX

Dulapul este proiectat pentru 10 cutii de
depozitare din plastic mici, și 2 MAX cu rotile,
sau vă puteți alege combinația dorită. Cutiile
de depozitare din plastic se comandă separat
de pe pag. următoare. La acest dulap se pot
adăuga și rafturi UZ00521, care se comandă
separat de pe această pagină (în dulap intră
maxim 2 rafturi).
Dimensiuni: 70,5 x 90 x 44 cm (L x Î x A).

Trei culori
noi
Cutie de depozitare Max
Potrivite pentru dulapurile UZ510040 de
pe acestă pagină. Rotilele din plastic se
achiziționează separat.
Dimensiuni: 30 x 31 x 42,7 cm (Î x l x L).

Exemple de așezarea a rafturilor suplimentare
în dulapul pentru cutiile
de depozitare din plastic

UZ00521

50 lei

Raft potrivit la Dulapurile pentru
cutiile de depozitare din plastic

158

Raftul se potrivește la Dulapurile UZ510020,
UZ510030 și UZ510040.
Prețul este pentru 1 buc.
Dimensiuni: 32,5 x 42 cm (L x l).
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GCAS3
Rotile pentru cutia
de depozitare Max
Set de 4 buc.

35 lei

G327
G319
G347
G301
G336
G306
G305
G310
G309
G302
G307
G326
G320
G320L
G320B
G320S
G320G

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

60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei

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

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 ).

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

- 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

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

Compararea mărimii cutiilor
de depozitare
Mică
Mică

Cutie depozitare mare

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 ).

- 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

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 ).

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

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

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

+

Trei culori
noi
gri închis

gri deschis

alb

Mică
Mare
Mică

+

Mică

+

Mică
Mijlocie

portocaliu

verde deschis

roșu

galben

transparent

lime
transparent

albastru

mov

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

159

La comenzi de peste 5 000 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
C02 - RO nabytok-2021-2022 - 25 Da PRINT.indd 159

26. 7. 2021 13:24:28

Mobilier
două tipuri
de mânere

Atenție, nuanța de
culoare s-a schimbat
față de la nuanța
disponibilă până în
februarie 2021.

CULORI

gri

alb

galben

portocaliu

verde
deschis

verde
închis

roz

roz
închis

albastru
deschis

albastru
închis

UȘILE, SERTARELE, ȘI CUTIILE DE DEPOZITARE PENTRU SERIA KOLOR SUNT
DISPONIBILE ACUM ÎN 10 CULORI PASTELATE

Culoarea Culoarea
inițială
nouă

71,8 cm

Polibilitatea
alegerii sertarelor
cu mâner pătrat
sau rotund

m

Seria de mobilier - KOLOR

c
110

UZ510008

500 lei

CALITATEA
ELEMENTELOR DE
FERONERIE ȘI A
MÂNERELOR DE
PE UȘI ȘI SERTARE
GARANTEAZĂ
SIGURANȚA COPIILOR

Birou

Sertarele nu sunt parte din birou, ele se vând separat, ceea
ce permite alegerea culorilor și tipului de mâner.
Dimensiuni: 110 x 71,8 x 58 cm (L x Î x A).

Sertar îngust KOLOR PLUS

Sertarul este conceput doar pentru birou.
Prețul afișat este pentru 1 buc.
Dimensiuni: 42,6 x 22,4 x 34,8 cm (L x Î x A).

UZ694980 - alb
UZ694114 - galben
UZ694303 - portocaliu
UZ694630 - verde deschis
UZ694628 - verde închis
UZ694314 - roz
UZ694315 - roz închis
UZ694522 - albastru deschis
UZ694523 - albastru închis
UZ694708 - gri

160
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210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei

Sertar îngust KOLOR

Sertarul este conceput doar pentru birou.
Prețul afișat este pentru 1 buc.
Dimensiuni: 42,6 x 22,4 x 34,8 cm (L x Î x A).

UZ594980 - alb
UZ594114 - galben
UZ594303 - portocaliu
UZ594630 - verde deschis
UZ594628 - verde închis
UZ594314 - roz
UZ594315 - roz închis
UZ594522 - albastru deschis
UZ594523 - albastru închis
UZ594708 - gri

210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei

Posibilități
de combinări
multiple a culorilor
datorită
sertarelor
care se pot comanda
individual

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
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SET
KOLOR 17
Culoarea Culoarea
inițială
nouă

5950 lei

UZ510012
UZ510013
UZ510011
UZ510005
UZ691708
UZ691980
UZ691630
UZ693980
UZ693708
UZ693630
UZ693628
UZ696980
UZ696708
UZ696630
UZ696628

DENUMIRE

CANTITATE

Dulap mare înalt
Dulap pătrat pentru sertare mici
Dulap pătrat pentru sertare 
Dulap mic vertical	
Uși mici KOLOR PLUS - gri	
Uși mici KOLOR PLUS - alb
Uși mici KOLOR PLUS - verde deschis
Sertat alungit KOLOR PLUS - alb
Sertat alungit KOLOR PLUS - gri 
Sertat alungit KOLOR PLUS - verde deschis	
Sertat alungit KOLOR PLUS - verde închis	
Setar mic KOLOR PLUS - alb
Setar mic KOLOR PLUS - gri
Setar mic KOLOR PLUS - verde deschis 
Setar mic KOLOR PLUS - verde închis

1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.

COD SET: UZ510117

Dimensiuni set: 292,2 x 172,9 x 40 cm (LxÎxA)

COD
UZ510005
UZ510011
UZ510012
UZ510013
UZ691114
UZ691708
UZ691980
UZ692708
UZ693114
UZ693708
UZ693980
UZ696114
UZ696708
UZ696980

DENUMIRE
Dulap mic vertical
Dulap pătrat pentru sertare 
Dulap mare înalt 
Dulap pătrat pentru sertare mici 	
Uși mici KOLOR PLUS - galben	
Uși mici KOLOR PLUS - gri
Uși mici KOLOR PLUS - alb
Uși mari KOLOR PLUS - gri
Sertar alungit COLOR PLUS - galben 
Sertar alungit COLOR PLUS - gri 	
Sertar alungit COLOR PLUS - alb	
Setar mic KOLOR PLUS - galben
Setar mic KOLOR PLUS - gri
Setar mic KOLOR PLUS - alb

CANTITATE
2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
4 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.
4 buc.
2 buc.
2 buc.

SET
KOLOR 18
7240 lei

COD SET: UZ510118

Dimensiuni set: 292,2 x 172,9 x 40 cm (LxÎxA)

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

COD
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Mobilier
COD

SET
KOLOR 19

UZ510005
UZ510002
UZ691630
UZ691980
UZ692708

2600 lei

DENUMIRE
Dulap mic vertical
Dulap pătrat pentru uși 
Uși mici COLOR PLUS - verde deschis	
Uși mici COLOR PLUS - alb
Uși mari KOLOR PLUS - gri

CANTITATE
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.

COD SET: UZ510119

Dimensiuni set: 250,8 x 90 x 40 cm (LxÎxA)

Seria de mobilier - KOLOR

COD
UZ510005
UZ510002
UZ592708
UZ592980

DENUMIRE

CANTITATE

Dulap mic vertical
Dulap pătrat pentru uși 
Uși mari KOLOR - gri	
Uși mari KOLOR - alb

2 buc.
2 buc.
4 buc.
2 buc.

SET
KOLOR 20

2900 lei

COD SET: UZ510120

Dimensiuni set: 250,8 x 90 x 40 cm (LxÎxA)

COD
UZ510020
UZ510030
G120
G120L
G120B
G120G
GP5W

DENUMIRE
Dulap pentru cutiile de depozitare din plastic, 2 compartimente
Dulap pentru cutiile de depozitare din plastic, 3 compartimente
Cutie depozitare mică - transparent	
Cutie depozitare mică - lime transparent
Cutie depozitare mică - albastru transparent
Cutie depozitare mică - mov transparent
Glisiere de plastic - pereche

CANTITATE
2 buc.
1 buc.
14 buc.
14 buc.
21 buc.
7 buc.
56 buc.

SET
KOLOR 23

3870 lei

COD SET: UZ510123

162

Dimensiuni set: 246 x 90 x 44 cm (LxÎxA)
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3360 lei

COD
UZ510020
UZ510040
UZ510030
G120L
G120
G220L
G336
GCAS3
UZ00521
GP5W

DENUMIRE

CANTITATE

Dulap pentru cutiile de depozitare din plastic, 2 compartimente
1 buc.
Dulap pentru cutiile de depozitare din plastic, MAX 
1 buc.
Dulap pentru cutiile de depozitare din plastic, 3 compartimente	 1 buc.
Cutie depozitare mică - lime transparent
13 buc.
Cutie depozitare mică - transparent
13 buc.
Cutie depozitare mijlocie - lime trasparent
3 buc.
Cutie depozitare Max - verde deschis
2 buc.
Rotile pentru cutia de depozitare Max
2 buc.
Raft potrivit la dulapurile pentru cutiile de depozitare din plastic
6 buc.
Glisiere de plastic - pereche
29 buc.

COD SET: UZ510121

Dimensiuni set: 246 x 90 x 44 cm (LxÎxA)

COD
UZ510030
UZ510020
UZ510011
UZ510013
UZ593980
UZ593708
UZ593522
UZ593314
UZ596980
UZ596708
UZ596522
UZ596314
G120
G120L
GP5W

SET
KOLOR 22

6920 lei

DENUMIRE
Dulap pentru cutiile de depozitare din plastic, 3 compartimente
Dulap pentru cutiile de depozitare din plastic, 2 compartimente 
Dulap pătrat pentru sertare	
Dulap pătrat pentru sertare mici
Sertar alungit KOLOR - alb
Sertar alungit KOLOR - gri
Sertar alungit KOLOR - albastru deschis
Sertar alungit KOLOR - roz
Sertar mic KOLOR - alb
Sertar mic KOLOR - gri
Sertar mic KOLOR - albastru deschis
Sertar mic KOLOR - roz
Cutie depozitare mică - transparent
Cutie depozitare mică - transparent
Glisiere de plastic - pereche

CANTITATE
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
17 buc.
23 buc.
40 buc.

COD SET: UZ510122

Dimensiuni set: 342,3 x 90 x 44 cm (LxÎxA)

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

SET
KOLOR 21
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Mobilier
COD

SET
KOLOR 25

DENUMIRE

UZ510015
UZ510050
UZ510060
UZ596708
UZ596980
UZ597980
UZ598708

3300 lei

CANTITATE

Dulap mic dreptunghiular pentru sertare mici
Dulap pentru cutiile de depozitare, îngust 
Dulap pentru cutiile de depozitare, alungit	
Sertar mic KOLOR - gri
Sertar mic KOLOR - alb
Cutie depozitare pe rotile, îngustă, KOLOR-alb
Cutie depozitare pe rotile, alungită, KOLOR-gri

1 buc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.
2 buc.
3 buc.
1 buc.

COD SET: UZ510125

Dimensiuni set: 276,4 x 49,4 x 40 cm (LxÎxA)

COD

3200 lei

Seria de mobilier - KOLOR

SET
KOLOR 26

DENUMIRE

CANTITATE

UZ510050 Dulap pentru cutiile de depozitare, îngust
UZ510060 Dulap pentru cutiile de depozitare, alungit
UZ598708 Cutie depozitare pe rotile, alungită, KOLOR - gri 	
UZ597314 Cutie depozitare pe rotile, îngustă, KOLOR - roz deschis
UZ597522 Cutie depozitare pe rotile, îngustă, KOLOR - albastru deschis

1 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.

COD SET: UZ510126

Dimensiuni set: 308 x 49,4 x 40 cm (LxÎxA)

COD

SET
KOLOR 24

3200 lei

UZ510050
UZ510060
UZ698708
UZ697114
UZ697708

DENUMIRE

CANTITATE

Dulap pentru cutiile de depozitare, îngust
Dulap pentru cutiile de depozitare, alungit
Cutie depozitare pe rotile, alungită, KOLOR PLUS - gri	
Cutie depozitare pe rotile, îngustă, KOLOR PLUS - galben
Cutie depozitare pe rotile, îngustă, KOLOR PLUS - gri

1 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.

COD SET: UZ510124

164

Dimensiuni set: 308 x 49,4 x 40 cm (LxÎxA)

C02 - RO nabytok-2021-2022 - 25 Da PRINT.indd 164

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 13:25:27

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

Imagine ilustrativă

165

La comenzi de peste 5 000 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
C02 - RO nabytok-2021-2022 - 25 Da PRINT.indd 165

26. 7. 2021 13:25:39

Mobilier
COD

SET
KOLOR 11
7300 lei
Culoarea Culoarea
inițială
nouă

UZ510005
UZ510011
UZ510012
UZ510013
UZ691114
UZ691630
UZ693114
UZ693303
UZ693630
UZ693628
UZ696114
UZ696303
UZ696630
UZ696628

DENUMIRE

CANTITATE

Dulap mic vertical
Dulap pătrat pentru sertare 
Dulap mare înalt 
Dulap pătrat pentru sertare mici	
Uși mici KOLOR PLUS - galben	
Uși mici KOLOR PLUS - verde deschis
Sertar alungit KOLOR PLUS - galben
Sertar alungit KOLOR PLUS - portocaliu
Sertar alungit KOLOR PLUS - verde deschis 
Sertar alungit KOLOR PLUS - verde închis 	
Sertar mic KOLOR PLUS - galben	
Sertar mic KOLOR PLUS - portocaliu
Sertar mic KOLOR PLUS - verde deschis
Sertar mic KOLOR PLUS - verde închis

1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
3 buc.
1 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.

COD SET: UZ510111
Dimensiuni set: 292 x 172,9 x 40 cm (LxÎxA)

SET
KOLOR 12
4240 lei

Seria de mobilier - KOLOR

COD
UZ510007
UZ510013
UZ591522
UZ596980
UZ596522

COD
UZ510002
UZ510003
UZ510005
UZ691630
UZ692630
UZ691980
UZ692980

3790 lei

CANTITATE
2 buc.
2 buc.
4 buc.
4 buc.
4 buc.

COD SET: UZ510112

Dimensiuni set: 334 x 90 x 40 cm (LxÎxA)

SET
KOLOR 14

DENUMIRE

Dulap mic dreptunghiular
Dulap pătrat pentru sertare mici
Uși mici KOLOR - albastru deschis 
Sertar mic KOLOR - alb 	
Sertar mic KOLOR - albastru deschis	

DENUMIRE
Dulap pătrat pentru uși 
Dulap cu rafturi pentru uși
Dulap mic vertical 
Uși mici KOLOR PLUS - verde deschis
Uși mari KOLOR PLUS - verde deschis
Uși mici KOLOR PLUS - alb
Uși mari KOLOR PLUS - alb

CANTITATE
2 buc.
1 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.

COD SET: UZ510114
Dimensiuni set: 334 x 131,4 x 40 cm (LxÎxA)

SET
KOLOR 9
3440 lei

COD
UZ510006
UZ510002
UZ510003
UZ693315
UZ693314
UZ692314
UZ692315
UZ691314
UZ691315

166
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Dimensiuni set: 334 x 131,4 x 40 cm (LxÎxA)

DENUMIRE
Dulap mic dreptunghiular pentru sertare
Dulap pătrat pentru uși 
Dulap cu rafturi pentru uși
Sertar alungit KOLOR PLUS - roz închis
Sertar alungit KOLOR PLUS - roz 	
Uși mari KOLOR PLUS - roz
Uși mari KOLOR PLUS - roz închis 
Uși mici KOLOR PLUS - roz 
Uși mici KOLOR PLUS - roz închis 

CANTITATE
1 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.

COD SET: UZ510109

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
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COD
UZ510002
UZ510003
UZ510007
UZ592630
UZ592523
UZ591630
UZ591523

DENUMIRE

CANTITATE

Dulap pătrat pentru uși 
Dulap cu rafturi pentru uși
Dulap mic dreptunghiular 
Uși mari KOLOR - verde deschis
Uși mari KOLOR - albastru închis 
Uși mici KOLOR - verde deschis
Uși mici KOLOR - albastru închis 

SET
KOLOR 4

2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.
2 buc.

3100 lei

Dimensiuni set: 334 x 131,4 x 40 cm (LxÎxA)

COD
UZ510006
UZ510002
UZ510003
UZ510004
UZ593315
UZ593314
UZ592314
UZ592315

DENUMIRE

CANTITATE

Dulap mic dreptunghiular pentru sertare
Dulap pătrat pentru uși 
Dulap cu rafturi pentru uși
Dulap îngust înalt 
Sertar alungit KOLOR - roz închis 	
Sertar alungit KOLOR - roz 	
Uși mari KOLOR - roz
Uși mari KOLOR - roz închis 

1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.

SET
KOLOR 2
3190 lei

COD SET: UZ510102

Dimensiuni set: 292 x 172,9 x 40 cm (LxÎxA)

COD
UZ510006
UZ510002
UZ510003
UZ593315
UZ593314
UZ592314
UZ592315
UZ591314
UZ591315

DENUMIRE
Dulap mic dreptunghiular pentru sertare
Dulap pătrat pentru uși 
Dulap cu rafturi pentru uși
Sertar alungit KOLOR - roz închis 	
Sertar alungit KOLOR - roz 	
Uși mari KOLOR - roz
Uși mari KOLOR - roz închis 
Uși mici KOLOR - roz 
Uși mici KOLOR - roz închis 

CANTITATE
1 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.

SET
KOLOR 1
3430 lei

COD SET: UZ510101
Dimensiuni set: 334 x 131,4 x 40 cm (LxÎxA)

COD
UZ510002
UZ510003
UZ510005
UZ691628
UZ692630
UZ691980
UZ692980

DENUMIRE
Dulap pătrat pentru uși 
Dulap cu rafturi pentru uși
Dulap mic vertical 
Uși mici KOLOR PLUS - verde închis
Uși mari KOLOR PLUS - verde deschis
Uși mici KOLOR PLUS - alb
Uși mari KOLOR PLUS - alb

CANTITATE
2 buc.
1 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.

SET
KOLOR 15
3790 lei

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

COD SET: UZ510104

Culoarea Culoarea
inițială
nouă

COD SET: UZ510115

Dimensiuni set: 334 x 131,4 x 40 cm (LxÎxA)
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Mobilier
COD
UZ510002
UZ510003
UZ510007
UZ510001
UZ591114
UZ591522
UZ591315
UZ591303
UZ591630
UZ593630
UZ593303
UZ333000

SET
KOLOR 7
3770 lei

COD
UZ510002
UZ510007
UZ510001
UZ591630
UZ591303
UZ593630
UZ593303

3090 lei

CANTITATE
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.

COD SET: UZ510107

Dimensiuni set: 334 x 131,4 x 40 cm (LxÎxA)

SET
KOLOR 8

DENUMIRE
Dulap pătrat pentru uși 
Dulap cu rafturi pentru uși
Dulap mic dreptunghiular 
Dulap pătrat pentru sertare și uși 
Uși mici KOLOR - galben 
Uși mici KOLOR - albastru deschis 
Uși mici KOLOR - roz închis 
Uși mici KOLOR - portocaliu 
Uși mici KOLOR - verde deschis
Sertar alungit KOLOR - verde deschis
Sertar alungit KOLOR - portocaliu 
Rafturi suplimentare - pereche 

DENUMIRE

CANTITATE

Dulap pătrat pentru uși 
Dulap mic dreptunghiular 
Dulap pătrat pentru sertare și uși 
Uși mici KOLOR - verde deschis 
Uși mici KOLOR - portocaliu 
Sertar alungit KOLOR - verde deschis 
Sertar alungit KOLOR - portocaliu 

2 buc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.

Seria de mobilier - KOLOR

COD SET: UZ510108

Dimensiuni set: 334 x 90 x 40 cm (LxÎxA)

COD

SET
KOLOR 5

UZ510002
UZ510003
UZ510007
UZ510001
UZ591114
UZ591315
UZ593114
UZ593315
UZ592114
UZ592315
UZ333000

3600 lei

COD
UZ510002
UZ510003
UZ510005
UZ510006
UZ591114
UZ591630
UZ593630
UZ593114
UZ592114
UZ592630

3940 lei

CANTITATE
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.

COD SET: UZ510105

Dimensiuni set: 334 x 131,4 x 40 cm (LxÎxA)

SET
KOLOR 6

DENUMIRE
Dulap pătrat pentru uși 
Dulap cu rafturi pentru uși
Dulap mic dreptunghiular 
Dulap pătrat pentru sertare și uși
Uși mici KOLOR - galben 
Uși mici KOLOR - roz închis 
Sertar alungit KOLOR - galben 
Sertar alungit KOLOR - roz închis 
Uși mari KOLOR - galben 
Uși mari KOLOR - roz închis 
Rafturi suplimentare - pereche 

DENUMIRE
Dulap pătrat pentru uși 
Dulap cu rafturi pentru uși
Dulap mic vertical 
Dulap mic dreptunghiular pentru sertare 
Uși mici KOLOR - galben 
Uși mici KOLOR - verde deschis
Sertar alungit KOLOR - verde deschis
Sertar alungit KOLOR - galben 
Uși mari KOLOR - galben 
Uși mari KOLOR - verde deschis

CANTITATE
2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.
1 buc.

COD SET: UZ510106
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SET
KOLOR 3
3000 lei
UZ510002
UZ510003
UZ510004
UZ592522
UZ592523
UZ591522
UZ591523

DENUMIRE

CANTITATE

Dulap pătrat pentru uși 
Dulap cu rafturi pentru uși
Dulap îngust înalt 
Uși mari KOLOR - albastru deschis
Uși mari KOLOR - albastru închis 
Uși mici KOLOR - albastru deschis 
Uși mici KOLOR - albastru închis 

2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.

COD SET: UZ510103
Dimensiuni set: 292 x 172,9 x 40 cm (LxÎxA)

COD
UZ510006
UZ510005
UZ510002
UZ510003
UZ693630
UZ693628
UZ692628
UZ691628
UZ691630
UZ692630

DENUMIRE

CANTITATE

Dulap mic dreptunghiular pentru sertare
Dulap mic vertical 
Dulap pătrat pentru uși 
Dulap cu rafturi pentru uși
Sertar alungit KOLOR PLUS - verde deschis 
Sertar alungit KOLOR PLUS - verde închis 
Uși mari KOLOR PLUS - verde închis 
Uși mici KOLOR PLUS - verde închis 
Uși mici KOLOR PLUS - verde deschis 
Uși mari KOLOR PLUS - verde deschis 

1 buc.
1 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.
1 buc.

SET
KOLOR 10
3950 lei
Culoarea Culoarea
inițială
nouă

1 buc.
1 buc.

COD SET: UZ510110

Dimensiuni set: 376 x 131,4 x 40 cm (LxÎxA)

COD
UZ510005
UZ510013
UZ510002
UZ510012
UZ691314
UZ691522
UZ696314
UZ696522

DENUMIRE

CANTITATE

Dulap mic vertical
Dulap pătrat pentru sertare mici
Dulap pătrat pentru uși 
Dulap mare înalt 	
Uși mici KOLOR PLUS - roz	
Uși mici KOLOR PLUS - albastru deschis
Sertar mic KOLOR PLUS - roz
Sertar mic KOLOR PLUS - albastru deschis

1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
4 buc.
3 buc.
4 buc.
4 buc.

SET
KOLOR 13
5120 lei

COD SET: UZ510113
Dimensiuni set: 292 x 172,9 x 40 cm (LxÎxA)

COD
UZ510007
UZ510005
UZ510002
UZ691980
UZ692980

DENUMIRE
Dulap mic dreptunghiular 
Dulap mic vertical 
Dulap pătrat pentru uși 
Uși mici KOLOR PLUS - alb	
Uși mari KOLOR PLUS - alb

CANTITATE

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

COD

SET
KOLOR 16

2 buc.
2 buc.
1 buc.
6 buc.
2 buc.

3080 lei

COD SET: UZ510116

Dimensiuni set: 334 x 90 x 40 cm (LxÎxA)

169

La comenzi de peste 5 000 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
C02 - RO nabytok-2021-2022 - 25 Da PRINT.indd 169

26. 7. 2021 13:26:31

Mobilier

Seria NUMERIC
Serie
în nuanța
arțar

ARȚAR

Ușile NUMERIC sunt disponibile
în 6 culori luminoase

6 Tipuri de Uși Numeric
nr. 0

nr. 1

nr. 3

nr. 4

nr. 5

Dulapurile de bază sunt disponibile
în 3 înălțimi diferite

126,5 cm
Seria de mobilier - NUMERIC

nr. 2

87 cm
48 cm

116 cm

116 cm

78 cm

126 cmcm
126,5

68 cm

m

68 c

Dulapurile suplimentare
sunt disponibile în
2 înălțimi diferite

40

87 cm

78 cm

cm

40 cm

78 cm

CALITATE
SUPERIOARĂ

87 cm
- Canturi ABS cu
grosime de până la 2mm
- plăci tip PAL cu grosime
de până la 18 mm

40 cm

126,5

40 cm

40 cm

Dulapurile cu
rafturi disponibile
cm
în 2 înălțimi

87 cm

170

78 cm
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78 cm

40 cm

Dulap pentru
cutii depozitare
din lemn

78 cm

Cutii depozitare
din lemn

87 cm

78 cm
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DENUMIRE

SA11021
UZ11001
SA11025
PO4
PO1
LM21103
LM21102
LM21101
LM22111
LM22113
LM22112
KNK2069

Dulap Numeric 2
Dulap Numeric 7 
Dulap Numeric 6
Raft separator PO4
Raft separator PO1	
Ușă Numeric 0 - portocaliu 
Ușă Numeric 0 - galben
Ușă Numeric 0 - crem
Cutie depozitare mare din lemn - crem 
Cutie depozitare mare din lemn - portocaliu 
Cutie depozitare mare din lemn - galben
Șină plastic pt. sertarele din lemn - pereche 

CANTITATE
2 buc.
2 buc.
1 buc.
6 buc.
1 buc.
7 buc.
2 buc.
3 buc.
6 buc.
6 buc.
6 buc.
12 buc.

SET
Numeric 11
4655 lei

COD SET: SA910011

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

SET
Numeric 13
5755 lei

COD

DENUMIRE

SA11025
SA12005
UZ11001
PO1
PO2
PO4
LM21442
LM21443
LM21445
LM22111
LM22112
LM22113
LM22115
LM22101
LM22102
LM22103
LM22105
KNK2069

Dulap Numeric 6
Dulap cu rafturi Numeric 3 
Dulap Numeric 7
Raft separator PO1
Raft separator PO2	
Raft separator PO4
Ușă Numeric 4 - galben
Ușă Numeric 4 - portocaliu
Ușă Numeric 4 - verde 
Cutie depozitare mare din lemn - crem 
Cutie depozitare mare din lemn - galben
Cutie depozitare mare din lemn - portocaliu 
Cutie depozitare mare din lemn - verde 
Cutie depozitare mică din lemn - crem 
Cutie depozitare mică din lemn - galben
Cutie depozitare mică din lemn - portocaliu 
Cutie depozitare mică din lemn - verde 
Șină plastic pt. cutiile din lemn - pereche 

CANTITATE
1 buc.
1 buc.
2 buc.
3 buc.
3 buc.
3 buc.
2 buc.
2 buc.
4 buc.
6 buc.
6 buc.
6 buc.
6 buc.
4 buc.
4 buc.
4 buc.
4 buc.
23 buc.

COD SET: SA910013

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

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

COD
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Mobilier
COD

DENUMIRE

CANTITATE

SA11022
SA11012
SA11023
LM21116
LM21221
LM21331
LM21446
LM21554
PO1

Dulap Numeric 3
2 buc.
Dulap Numeric 1 
2 buc.
Dulap Numeric 4 
1 buc.
Ușă Numeric 1 - albastru 	 2 buc.
Ușă Numeric 2 - crem	
2 buc.
Ușă Numeric 3 - crem	
2 buc.
Ușă Numeric 4 - albastru 	 2 buc.
Ușă Numeric 5 - roșu	
2 buc.
Raft separtor	
2 buc.

SET
Numeric 4

2975 lei

COD SET: SA910004

SET
Numeric 5

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

2750 lei

COD

DENUMIRE

SA11021
SA12003
SA11023
LM21441
LM21445
PO1

Dulap Numeric 2
2 buc.
Dulap cu rafturi Numeric
2 buc.
Dulap Numeric 4 
1 buc.
Ușă Numeric 4 - crem 	
3 buc.
Ușă Numeric 4 - verde	4 buc.
Raft separtor	
1 buc.

CANTITATE

Seria de mobilier - NUMERIC

COD SET: SA910005

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

COD

DENUMIRE

SA11021
SA11022
LM21116
LM21221
LM21331
LM21446
LM21556
PO1

Dulap Numeric 2
Dulap Numeric 3
Ușă Numeric 1 - albastru 	
Ușă Numeric 2 - crem	
Ușă Numeric 3 - crem	
Ușă Numeric 4 - albastru	
Ușă Numeric 5 - albastru	
Raft separtor	

CANTITATE
4 buc.
1 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.

SET
Numeric 6
2540 lei

COD SET: SA910006

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

SET
Numeric 7

172

Dimensiuni set: 314 x 126,5 x 40 cm (LxÎxA)
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3240 lei

COD

DENUMIRE

SA12003
SA11023
SA12012
LM21101
LM21102
LM21334
LM21444
LM21554

Dulap cu rafturi Numeric
1 buc.
Dulap Numeric 4 
2 buc.
Dulap de colț Numeric 1 
2 buc.
Ușă Numeric 0 - crem	
2 buc.
Ușă Numeric 0 - galben	4 buc.
Ușă Numeric 3 - roșu	
2 buc.
Ușă Numeric 4 - roșu	
2 buc.
Ușă Numeric 5 - roșu	
2 buc.

CANTITATE

COD SET: SA910007

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

DENUMIRE

SA11022
SA11012
LM21444
LM21441

Dulap Numeric 3
Dulap Numeric 1 
Ușă Numeric 4 - roșu 
Ușă Numeric 4 - crem 	

CANTITATE
3 buc.
1 buc.
4 buc.
3 buc.

COD SET: SA910001
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SET
Numeric 1
2239 lei

Dimensiuni set: 274 x 87 x 40 cm (LxÎxA)

COD
SA11022
SA11012
LM21444
LM21445
LM21443

DENUMIRE
Dulap Numeric 3
Dulap Numeric 1 
Ușă Numeric 4 - roșu 
Ușă Numeric 4 - verde 	
Ușă Numeric 4 - portocaliu	

CANTITATE
3 buc.
1 buc.
2 buc.
2 buc.
3 buc.

COD SET: SA910002

SET
Numeric 2
2239 lei

Dimensiuni set: 274 x 87 x 40 cm (LxÎxA)

COD

DENUMIRE

SA11022
SA11012
LM21112
LM21226
LM21332
LM21446
LM21552

Dulap Numeric 3
Dulap Numeric 1 
Ușă Numeric 1 - galben	
Ușă Numeric 2 - albastru 
Ușă Numeric 3 - galben	
Ușă Numeric 4 - albastru 	
Ușă Numeric 5 - galben	

CANTITATE
3 buc.
1 buc.
2 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.

COD SET: SA910003

SET
Numeric 3
2239 lei

Dimensiuni set: 274 x 87 x 40 cm (LxÎxA)
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Mobilier
COD

DENUMIRE

SA12012
UZ11001
SA12003
LM22114
LM22113
LM22112
LM22115
LM22104
LM22103
LM22102
LM22105
KNK2069

Dulap de colț Numeric 1
Dulap Numeric 7 
Dulap cu rafturi Numeric
Cutie depozitare mare din lemn - roșu
Cutie depozitare mare din lemn - portocaliu 
Cutie depozitare mare din lemn - galben
Cutie depozitare mare din lemn - verde
Cutie depozitare mică din lemn - roșu
Cutie depozitare mică din lemn - portocaliu 
Cutie depozitare mică din lemn - galben
Cutie depozitare mică din lemn - verde 
Șină plastic pt. cutiile din lemn - pereche 

CANTITATE
2 buc.
2 buc.
1 buc.
4 buc.
4 buc.
4 buc.
4 buc.
4 buc.
4 buc.
4 buc.
4 buc.
26 buc.

SET
Numeric 14
4215 lei

Seria de mobilier - NUMERIC

COD SET: SA910014

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

COD

DENUMIRE

SA11012
SA11024
LM21556
LM21441
LM21442

Dulap Numeric 1
2 buc.
Dulap Numeric 5
2 buc.
Ușă Numeric 5 - albastru
4 buc.
Ușă Numeric 4 - crem
2 buc.
Ușă Numeric 4 - galben	 2 buc.

CANTITATE

SET
Numeric 12
2530 lei

COD SET: SA910012

174

Dimensiuni set: 312 x 87 x 40 cm (LxÎxA)
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DENUMIRE

SA11022
SA11021
SA12022
LM21112
LM21225
LM21335
LM21443
LM21552
LM21103
PO1

Dulap Numeric 3
Dulap Numeric 2 
Dulap de colț Numeric 3 
Ușă Numeric 1 - galben	
Ușă Numeric 2 - verde	
Ușă Numeric 3 - verde	
Ușă Numeric 4 - portocaliu	
Ușă Numeric 5 - galben	
Ușă Numeric 0 - portocaliu	
Raft separtor	

CANTITATE
4 buc.
2 buc.
1 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
1 buc.

SET
Numeric 8
3850 lei

COD SET: SA910008

Dimensiuni set: 302 x 87 x 302 cm (LxÎxA)

COD

DENUMIRE

SA11022
SA11021
SA11023
SA12023
SA12012
LM21106
LM21102
LM21104

Dulap Numeric 3
Dulap Numeric 2
Dulap Numeric 4
Dulap de colț Numeric 4
Dulap de colț Numeric 1
Ușă Numeric 0 - albastru	
Ușă Numeric 0 - galben	
Ușă Numeric 0 - roșu	

CANTITATE
2 buc.
1 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.
4 buc.
4 buc.
4 buc.

SET
Numeric 9
4290 lei

COD SET: SA910009

Dimensiuni set: 302 x 126,5 x 264 cm (LxÎxA)

COD
SA11021
SA11022
SA12022
LM21106
LM21444
LM21441

DENUMIRE

CANTITATE

Dulap Numeric 2
Dulap Numeric 3
Dulap de colț Numeric 3
Ușă Numeric 0 - albastru
Ușă Numeric 4 - roșu	
Ușă Numeric 4 - crem

SET
Numeric 10

2 buc.
2 buc.
1 buc.
4 buc.
4 buc.
4 buc.

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

COD

2810 lei

COD SET: SA910010

Dimensiuni set: 164 x 126,5 x 164 cm (LxÎxA)
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48 cm

87 cm

87 cm

126,5 cm

Mobilier

78 cm

40 cm

78 cm

SA11021

355 lei

Dulap Numeric 2

Ușa Numeric și Raftul separtor pentru
acest dulap se comandă separat.
(montarea ușilor se face doar cu
balamalele în exterior).
Dimensiuni: 78 x 40 x 48 cm.

SA11012

339 lei

Dulap Numeric 1

Ușa Numeric și Raftul separtor
pentru acest dulap se comandă
separat.
Dimensiuni: 40 x 40 x 87 cm.

SA11022

78 cm

505 lei

Dulap Numeric 3

Ușa Numeric și Raftul separtor
pentru acest dulap se comandă
separat. (montarea ușilor se face
doar cu balamalele în exterior).
Dimensiuni: 78 x 40 x 87 cm.

SA11023

665 lei

Dulap Numeric 4

Ușa Numeric și Raftul separtor
pentru acest dulap se comandă
separat. (montarea ușilor se face
doar cu balamalele în exterior).
Dimensiuni: 78 x 40 x 126,5 cm.

87 cm

Seria de mobilier - NUMERIC

126,5 cm

Modalități recomandate
de montare a ușilor la
dulapurile Numeric 5, 6.

Modalități nerecomandate
de montarea a ușilor
116 cm

SA11024

SA11025

710 lei

Ușa Numeric și Raftul separtor pentru
acest dulap se comandă separat.
Dimensiuni: 116 x 40 x 126,5 cm.

Ușa Numeric și Raftul separtor pentru
acest dulap se comandă separat.
Dimensiuni: 116 x 40 x 87 cm.

nr. 1

895 lei

Dulap Numeric 6

Dulap Numeric 5

nr. 0

116 cm

nr. 2

nr. 3

nr. 4

nr. 5

Montarea se face
doar cu balamalele
în exterior.

Uși Numeric

Ușile sunt fabricate din plăci melamintate ce calitate de tip MDF. Prețul este pentru 1 buc. Ușile se pot
monta pe partea stângă sau pe partea dreaptă a dulapului. Sunt disponibile 6 tipuri de uși, dintre care
un tip este fară găuri. Următoarele tipuri de uși prezintă numerele de la 1 la 5. Astfel aceste uși, pe lângă
design-ul practic, îndeplinesc și o funcție educativă. Copiii, pot cu ajutorul ușilor NUMERIC, să învețe
numerele de bază și număratul. Dimensiuni: 38 x 38 cm (L x Î).

nr. 0

nr. 1

nr. 2

nr. 3

nr. 4

nr. 5

PREȚ

LM21101
LM21102
LM21103
LM21104
LM21105
LM21106

LM21111
LM21112
LM21113
LM21114
LM21115
LM21116

LM21221
LM21222
LM21223
LM21224
LM21225
LM21226

LM21331
LM21332
LM21333
LM21334
LM21335
LM21336

LM21441
LM21442
LM21443
LM21444
LM21445
LM21446

LM21551
LM21552
LM21553
LM21554
LM21555
LM21556

55 lei
55 lei
55 lei
55 lei
55 lei
55 lei

Ușile Numeric sunt
disponibile în 6 culori
luminoase

Exemplu de montare a rafturilor
separatoare

PO1

36 lei

Raft separtor

176

Raftul se poate plasa în mijlocul fiecărui spațiu
al dulapurilor Numeric 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Estre fabricat din PAL în nuanța arțar.
Prețul este pentru 1 buc.
Dimensiuni: 38 x 36 x 2 cm.
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68 cm

68 cm
m

489 lei

Dulap Numeric
- de colț 2

385 lei

Dimensiuni: 40 x 40 x 87 cm.

SA12023

550 lei

Dulap Numeric
- de colț 4

Dimensiuni: 40 x 40 x 126,5 cm.

SA12022

430 lei

Dulap Numeric
- de colț 3

Dimensiuni: 40 x 40 x 87 cm.

87 cm

Dimensiuni: 40 x 40 x 126,5 cm.

SA12012
Dulap Numeric
- de colț 1

SA12003

480 lei

Dulap cu rafturi Numeric

La acest dulap nu se pot monta uși.
Dimensiuni: 78 x 40 x 87 cm.
Imagine ilustrativă

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

SA12013

87 cm

87 cm

126,5 cm

126,5 cm

40 c

177

La comenzi de peste 5 000 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
C02 - RO nabytok-2021-2022 - 25 Da PRINT.indd 177

26. 7. 2021 13:27:46

87 cm

87 cm

126,5 cm

Mobilier

78 cm

78 cm

SA12004
UZ11001

479 lei

Dulap Numeric 7

În acest dulap se pot pune cutii de
depozitare din lemn Numeric, mici și
mari. Se pot adăuga și Rafturi PO4.
Dimensiuni: 78 x 40 x 87 cm.

Exemple de montare
a rafturilor
separatoare.

Seria de mobilier - NUMERIC

PO4

25 lei

SA12005

420 lei

Ușile Numeric a Raftului separtor alungit
se achiziționează separat.
În cazul folosirii ușilor Numeric,
recomandăm și achiziționarea Raftului
separator alungit.
Dimensiuni: 78 x 40 x 126,5 cm.

Ușile Numeric a Raftului separtor alungit se
achiziționează separat.
În cazul folosirii ușilor Numeric, recomandăm
și achiziționarea Raftului separator alungit.
Dimensiuni: 78 x 40 x 87 cm.

65 lei

Raft separtor
alungit PO2

575 lei

Dulap cu rafturi
Numeric 3

Dulap cu rafturi
Numeric 2

PO2

78 cm

Exemple de montare
a rafturilor
separatoare.

Raftul se poate plasa în mijlocul fiecărui
spațiu al dulapurilor Numeric 2 și 3. Datorită
folosiri Rafturilor separatoare alungite, puteți
plasa în dulap și sertarele de depozitare din
lemn. Fabricat din PAL în nuanța arțar.
Prețul este pentru 1 buc.
Dimensiuni: 74 x 38 x 1,8 cm.

Raft PO4

Raft pentru dulapul Numeric 7,
cu care puteți să compartimentați
spațiul. Este fabricat din PAL în
nuanța arțar.
Prețul este pentru 1 buc.
Dimensiuni: 37,8 x 23,5 x 1,8 cm.

Cutiile de depozitare NUMERIC
sunt disponibile în 6 culori luminoase

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

Cutie de depozitare din lemn
Numeric - Mică

Cutia de depozitare din lemn este potrivită pentru
Dulapul Numeric 7, sau pentru plasarea ei în Dulapurile cu rafturi. Fabricată din plăci MDF melaminate de calitate și placaj. Pachetul conține opritoare
pentru a împiedica ieșirea nedorită și amortizoare.
Dimensiuni: 23 x 35 x 6,5 cm.

LM22101 - crem
50 lei
LM22102 - galben50 lei
LM22103 - portocaliu
50 lei
LM22104 - roșu
50 lei
LM22105 - verde
50 lei
LM22106 - albastru
50 lei

178
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KNK2069

Cutie de depozitare din lemn
Numeric - Mare

Cutia de depozitare din lemn este potrivită pentru
Dulapul Numeric 7, sau pentru plasarea ei în Dulapurile cu rafturi. Fabricată din plăci MDF melaminate de calitate și placaj. Pachetul conține opritoare
pentru a împiedica ieșirea nedorită și amortizoare.
Dimensiuni: 23 x 35 x 16,5 cm.

LM22111 - crem
LM22112 - galben
LM22113 - portocaliu
LM22114 - roșu
LM22115 - verde
LM22116 - albastru

6,5 lei

Șine de plastic

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

65 lei
65 lei
65 lei
65 lei
65 lei
65 lei

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
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Folosirea rafturilor de separare și a Cutiilor de depozitare
din lemn în Dulapul cu rafturi Numeric
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Folosirea rafturilor PO4 și a Cutiilor de depozitare
din lemn în Dulapul Numeric 7
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Mobilier

SERIA PRACTIC
Ușile din SERIA PRACTIC
sunt disponibile în opt culori
Crem

FAG

galben
roșu

maro

150

portocaliu

verde

albastru

Dulapurile de bază sunt
disponibile în 3 înălțimi, fiind
astfel mai versatile și practice

121

cm

muștar

cm

94 cm

Serie în
nuanța

94 cm

103,5 cm

75 cm

75 cm

75 cm

70 cm

70 cm

ușoară mutare a
dulapului datorită
rotilelor (2 cu frână)

80 cm

cu rotile
(2 cu frână)
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cu soclu
(fix)

CALITATE SUPERIOARĂ

uși din plăci
melaminate de
calitate tip MDF
cu mâner de fag

180

80 cm

căruciorul
PRACTIC se poate
închide complet,
cu ajutorul
ușilor care se
pot monta din
ambele părți

Soluție
ideală pentru
împărțirea
spațiului
montare ușoară
a cutiilor de
depozitare datorită
glisierelor

CĂRUCIORUL
PRACTIC are 2
posibilități de
folosire:

68 cm

94 cm

70 cm

103,5 cm

68 cm

DULAPURI UNICE, SPAȚIOASE

94 cm

Seria de mobilier - PRACTIC

94 cm

Canturi
ABS cu grosime
de până
la 2mm

plăci tip PAL
cu grosime de
până
la 18 mm

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

Max

Posibilitate de a folosi
cutii de depozitare
de diferite dimensiuni
în funcție
de nevoile
utilizatorului

mare

Dulapuri cu rafturi, uși, cutii de
depozitare sau separatore

PERDELE DECORATIVE
Se agață pe partea
din spate a dulapurilor
cu rafturi. datorită
motivelor colorate
puteți să vă
înfrumusețați
spațiul din grădinița
dumneavoastră

Seria PRACTIC

Punctul forte al acestei serii este, în primul rând, caracteristica practică.
Din acest motiv am decis să numim această serie de mobilier PRACTIC. A fost concepută
cu atenție, punându-se accent pe nevoile gradinițelor și școlilor primare, unde este
importantă folosirea fiecărui spațiu liber. Tipurile de dulapuri, care sunt prezentate în
această serie, facilitează folosirea cutiilor de depozitare din plastic, pe care puteți să le
alegeți după culoare sau mărime, în funcție de necesitate. Alte tipuri de dulapuri oferă
posibilitatea montării ușilor, asftel ascunzând conținutul lor. Toate dulapurile se potrivesc
între ele ;în înălțime și sunt fabricate din plăci de calitate tip PAL în nuanța FAG.

Dulapurile separatoare PRACTIC

La cererea clienților am conceput și dulapuri care pot fi
așezate în interiorul spațiului, care sunt ideale pentru
separarea acestuia. Pot fi accesate din ambele părți, iar
cutiile de depozitare pot fi scoase pe partea pe care ați ales-o
la montarea glisierelor. Din partea opusă nu se pot scoate
datorită frânelor care sunt la rotile.

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

cutii depozitare
din plastic
4 mărimi
17 culori
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Mobilier

44 cm

69,5 cm

44 cm

UZ520101

94 cm

94 cm

44 cm

390 lei

Dulap de colț - exterior

36,5 cm

430 lei

Dulap de colț pentru cutiile de depozitare

În acest dulap se pot plasa cutiile de depozitare din plastic, care se
vând separat, ceea ce permite alegerea culorilor. Dulapul este proiectat
pentru 9 cutii mici, sau puteți să vă creați propria combinație.
Dimensiuni: 36,5 x 94 x 69,5 cm (L x Î x A).

UZ520301

70 cm

545 lei

Acest dulap cu rafturi creează un spațiu de depozitare în plus
și astfel completează colțul liber dintre alte dulapuri.
Dimensiuni: 36,5 x 94 x 69,5 cm (L x Î x A).

Prețul
dulapurilor nu
include ușile și
cutiile
de depozitare
din plastic.
Puteți să le
comandați
separat,
și astfel vă
puteți
alege culoarea.
Regăsiți la pag.
187

Posibilitate de
a folosi cutii de
depozitare
de diferite
dimensiuni
în funcție
de nevoile
utilizatorului

94 cm

Seria de mobilier - PRACTIC

UZ520201

36,5 cm

Dulap de colț - interior

94 cm

Dulap cu rafturi, completare ideală
pentru colțurile seturilor de mobilier.
Dimensiuni: 44 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

UZ520202

435 lei

Dulapul cu 2 compartimente - Tip A

În acest dulap se pot plasa cutiile de depozitare din plastic, care se vând
separat, astfel puteți să vă alegeți culoarea. Dulapul este proiectat pentru
18 cutii mici, sau puteți să vă creați propria combinație.
Dimensiuni: 70 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

94 cm

3 mărimi
17 culori

UZ520302

70 cm

Dulapul cu 2 compartimente - Tip B

182

550 lei

Parte a acestui dulap sunt 2 rafturi. În dulap se pot plasa cutiile de depozitare
din plastic și se pot monta uși pe partea dreaptă sau stângă (cutiile de depozitare și ușile se vând separat, astfel vă puteți alege culoarea dorită). Dulapul
este proiectat pentru 9 cutii mici, sau puteți să vă creați propria combinație.
Ușile se pot monta doar pe partea în care se află rafturile.
Dimensiuni: 70 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

C02 - RO nabytok-2021-2022 - 25 Da PRINT.indd 182

Posibilități
diverse de
combinare
a culorilor
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UZ520303

În funcție
de
necesități,
alegeți ușa
stângă sau
dreaptă

660 lei

Dulap cu 2 compartimente - Tip C

94 cm

Parte a dulapului sunt 4 rafturi. Pe acest dulap se pot monta uși
în partea stângă sau dreaptă care se vând separat, astfel vă puteți alege
culoarea. Fără uși dulapul poate fi folosit ca poliță.
Dimensiuni: 70 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

UZ520401

103,5

cm

570 lei

Dulap cu 3 compartimente - Tip A

În acest dulap se pot plasa cutiile de depozitare din plastic, care se vând
separat, ceea ce permite alegerea culorilor. Dulapul este proiectat pentru
27 cutii mici, sau puteți să vă creați propria combinație.
Dimensiuni: 103,5 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

Regăsiți la pag.
187

Posibilitate de
a folosi cutii de
depozitare
de diferite
dimensiuni
în funcție
de nevoile
utilizatorului

94 cm

UZ520402

103,5

Prețul
dulapurilor nu
include ușile și
cutiile
de depozitare
din plastic.
Puteți să le
comandați
separat,
și astfel vă
puteți
alege culoarea.

cm

680 lei

Dulapul cu 3 compartimente - Tip B

Parte a acestui dulap sunt 2 rafturi. În dulap se pot plasa cutiile de depozitare din
plastic care se vând separat, astfel vă puteți alege culoarea dorită. Dulapul este
proiectat pentru 18 cutii mici, sau puteți să vă creați propria combinație.
Dimensiuni: 103,5 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

94 cm

3 mărimi
17 culori
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94 cm

70 cm

UZ520403

103,5

cm

740 lei

Dulap cu 3 compartimente - Tip C

Parte a acestui dulap sunt 3 rafturi. În dulap se pot plasa cutiile de depozitare din
plastic care se vând separat, astfel vă puteți alege culoarea dorită. Dulapul este
proiectat pentru 15 cutii mici, sau puteți să vă creați propria combinație.
Dimensiuni: 103,5 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

Posibilități
diverse de
combinare
a culorilor
183

La comenzi de peste 5 000 lei beneficiați de TRANSPORT GRATUIT
C02 - RO nabytok-2021-2022 - 25 Da PRINT.indd 183

26. 7. 2021 13:29:44

94 cm

Mobilier

UZ520404

103,5

cm

799 lei

Dulap cu 3 compartimente - Tip D

94 cm

Parte a acestui dulap sunt 4 rafturi. În dulap se pot plasa cutiile de depozitare
din plastic care se vând separat, astfel vă puteți alege culoarea dorită.
Dulapul este proiectat pentru 10 cutii mici, sau puteți să vă creați propria
combinație. Dimensiuni: 103,5 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

103,5

cm

855 lei

Dulap cu compartimente - Tip E

Parte a acestui dulap sunt 5 rafturi. În dulap se pot plasa cutiile de depozitare din plastic și se pot monta uși pe partea dreaptă sau stângă (cutiile
de depozitare și ușile se vând separat, astfel vă puteți alege culoarea
dorită). Dulapul este proiectat pentru 5 cutii mici, sau puteți să vă creați
propria combinație. Ușile se pot monta doar pe partea în care se află
rafturile. Fără uși dulapul poate fi folosit ca poliță
cu cutii de depozitare. Dimensiuni: 103,5 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

UZ520406

103,5

cm

Regăsiți la pag.
187

Posibilitate de
a folosi cutii de
depozitare
de diferite
dimensiuni
în funcție
de nevoile
utilizatorului

94 cm

Seria de mobilier - PRACTIC

UZ520405

Prețul
dulapurilor nu
include ușile și
cutiile
de depozitare
din plastic.
Puteți să le
comandați
separat,
și astfel vă
puteți
alege culoarea.

799 lei

Dulap cu compartimente - Tip F

Parte a acestui dulap sunt 4 rafturi. În dulap se pot plasa cutiile de depozitare din plastic și se pot monta uși pe partea dreaptă sau stângă (cutiile
de depozitare și ușile se vând separat, astfel vă puteți alege culoarea
dorită). Dulapul este proiectat pentru 9 cutii mici, sau puteți să vă creați
propria combinație. Ușile se pot monta doar pe partea în care se află
rafturile. Fără uși dulapul poate fi folosit ca poliță cu cutii de depozitare.
Dimensiuni: 103,5 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

94 cm

3 mărimi
17 culori

UZ520407

103,5

cm

Dulap cu 3 compartimente - Tip G

184

910 lei

Parte a acestui dulap sunt 6 rafturi. Pe dulap se pot monta uși pe partea
dreaptă sau stângă care se vând separat, astfel vă puteți alege culoarea
dorită. Fără uși dulapul poate fi folosit ca poliță.
Dimensiuni: 103,5 x 94 x 44 cm (L x Î x A).
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Posibilități
diverse de
combinare
a culorilor
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94 cm

103,5

cm

UZ520408

799 lei

94 cm

Parte a acestui dulap sunt 4 rafturi. În dulap se pot plasa cutiile de depozitare
din plastic și se pot monta uși pe partea dreaptă (cutiile de depozitare și ușile se
vând separat, astfel vă puteți alege culoarea dorită). Dulapul este proiectat pentru
9 cutii mici, sau puteți să vă creați propria combinație. Fără uși dulapul poate fi
folosit ca poliță cu cutii de depozitare. Dimensiuni: 103,5 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

UZ520501

70 cm

540 lei

Dulap pentru cutii de depozitare Max - Tip A

Regăsiți la pag.
187

94 cm

Parte a acestui dulap sunt 2 rafturi. Dulapul este proiectat pentru a fi
folosit ca poliță alaturi de cutiile de depozitare Max cu rotile, care se
vând separat, astfel vă puteți alege culoarea.
Dimensiuni: 70 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

Prețul
dulapurilor nu
include ușile și
cutiile
de depozitare
din plastic.
Puteți să le
comandați
separat,
și astfel vă
puteți
alege culoarea.

UZ520502

70 cm

485 lei

Dulap pentru cutii de depozitare Max - Tip B

Parte a acestui dulap este 1 raft. În dulap se pot plasa cutii de depozitare
de plastic și de asemenea cutii de depozitare Max cu rotile. (cutiile
de depozitare se vând separat, astfel vă puteți alege culoarea dorită).
Dulapul este proiectat pentru 6 cutii mici, sau puteți să vă creați propria
combinație. Dimensiuni: 70 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

4 mărimi
17 culori

94 cm

UZ520503

70 cm

Posibilitate de
a folosi cutii de
depozitare
de diferite
dimensiuni
în funcție
de nevoile
utilizatorului

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

Dulap cu 3 compartimente - Tip H

425 lei

Dulap pentru cutii de depozitare Max - Tip C

în dulap se pot plasa cutii de depozitare de plastic și de asemenea cutii
de depozitare Max cu rotile. (cutiile de depozitare se vând separat, astfel
vă puteți alege culoarea dorită). Dulapul este proiectat pentru 12 cutii
mici, sau puteți să vă creați propria combinație.
Dimensiuni: 70 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

Posibilități
diverse de
combinare
a culorilor

185
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Mobilier
UȘILE PRACTIC
pentru dulapurile de la pag. 182 - 185
le comandați de pe această pagină
Ușile PRACTIC
Ușile Practic sunt fabricate din plăci tip MDF
melaminate de înaltă calitate.
Sunt ideale pentru dulapurile din
seria de mobilier PRACTIC:
- Dulap cu 2 compartimente - Tip B
- Dulap cu 2 compartimente - Tip C
- Dulap cu 3 compartimente - Tip E
- Dulap cu 3 compartimente - Tip F
- Dulap cu 3 compartimente - Tip G
- Dulap cu 3 compartimente - Tip H

Posibilități
diverse de
combinare
a culorilor

Uși PRACTIC Stânga

Dimensiuni: 31 x 81,5 cm (L x Î).

75 lei
75 lei
75 lei
75 lei
75 lei
75 lei
75 lei
75 lei

Dimensiuni: 31 x 81,5 cm (L x Î).

PN81518 - crem
PN81511 - galben
PN81512 - muștar
PN81513 - portocaliu
PN81514 - maro
PN81515 - roșu
PN81516 - verde
PN81517 - albastru

75 lei
75 lei
75 lei
75 lei
75 lei
75 lei
75 lei
75 lei

Seria de mobilier - PRACTIC

PN81528 - crem
PN81521 - galben
PN81522 - muștar
PN81523 - portocaliu
PN81524 - maro
PN81525 - roșu
PN81526 - verde
PN81527 - albastru

Uși PRACTIC Dreapta

Imagine ilustrativă

Cutie de depozitare Max

Potrivite pentru dulapurile UZ510040 de
pe acestă pagină. Rotilele din plastic se
achiziționează separat.
Dimensiuni: 30 x 31 x 42,7 cm (Î x l x L).

186

G327
G319
G347
G301
G336
G306
G305
G310
G309
G302
G307
G326
G320
G320L
G320B
G320S
G320G

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

Trei culori
noi

GCAS3

35 lei

Rotile pentru cutia de depozitare Max
Set de 4 buc.

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

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 ).

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

- 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

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

Compararea mărimii cutiilor
de depozitare
Mică
Mică

Cutie depozitare mare

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 ).

- 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

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 ).

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

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

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

+

Trei culori
noi
gri închis

gri deschis

alb

Mică
Mare
Mică

+

Mică

+

Mică
Mijlocie

portocaliu

verde deschis

roșu

galben

transparent

lime
transparent

albastru

mov

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

Dulapurile cu rafturi PRACTIC
Dulapurile au diverse destinații, și datorită rafturilor mari pot fi folosite și ca polițe,
pentru depozitarea jucăriilor, pentru prezentarea lucrărilor copiilor sau pot fi folosite
ca suporturi pentru cărți. Pe dulapuri pot fi montate uși mari sau mici, care sunt disponibile în 7 variante de culori. De asemenea, se pot monta pe dulapuri și
decorațiuni colorate, care le vor oferi un aspeft de poveste.

94 cm

Variante de montare a ușilor pe dulapul
cu rafturi mic

UZ520601

75 cm

Din dulapuri
puteți
să vă creați
diverse biblioteci !

530 lei

Dulap cu rafturi pentru uși - mic

Parte a acestui dulap sunt 2 rafturi. Pe dulap se pot monta uși
PRACTIC mici sau mari, care se vând separat, astfel vă puteți
alege culoarea dorită. Fără uși, dulapul poate
fi folosit ca poliță sau bibliotecă.
Dimensiuni: 75 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

121 cm

Seria de mobilier - PRACTIC

Variante de montare a ușilor pe
dulapul cu rafturi mijlociu

75 cm

UZ520603

630 lei

Dulap cu rafturi pentru uși - mijlociu

Parte a acestui dulap sunt 3 rafturi. Pe dulap se pot monta uși
PRACTIC mici sau mari, care se vând separat, astfel vă puteți alege
culoarea dorită. Fără uși, dulapul poate fi folosit ca poliță sau bibliotecă.
Dimensiuni: 75 x 121 x 44 cm (L x Î x A).

Prețul
dulapurilor este
fără uși. Puteți să
le comandați
separat, astfel vă
puteți alege
culoarea.
REGĂSIȚI
PE PAGINA
URMATOARE.

150 cm

Variante de montare a ușilor mici pe dulapul cu rafturi mare

Variante de montare a ușilor mari pe dulapul cu rafturi mare

UZ520602

75 cm

835 lei

Dulap cu rafturi pentru uși - mare

Parte a acestui dulap sunt 4 rafturi. Pe dulap se pot monta uși
PRACTIC mici sau mari, care se vând separat, astfel vă puteți
alege culoarea dorită. Fără uși, dulapul poate fi folosit ca poliță
sau bibliotecă.
Dimensiuni: 75 x 150 x 44 cm (L x Î x A).

188
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Posibilități
diverse de
combinare
a culorilor

PREȚUL
este per 2 buc

Pachetul conține o pereche de uși.
Dimensiuni: 35 x 55,5 cm (L x Î)

PN55518 - crem
PN55511 - galben
PN55512 - muștar
PN55513 - portocaliu
PN55514 - maro
PN55515 - roșu
PN55516 - verde
PN55517 - albastru

115 lei
115 lei
115 lei
115 lei
115 lei
115 lei
115 lei
115 lei

Uși PRACTIC mari

Pachetul conține o pereche de uși.
Dimensiuni: 35 x 83,5 cm (L x Î).

PN83518 - crem
PN83511 - galben
PN83512 - muștar
PN83513 - portocaliu
PN83514 - maro
PN83515 - roșu
PN83516 - verde
PN83517 - albastru

165 lei
165 lei
165 lei
165 lei
165 lei
165 lei
165 lei
165 lei

Alături de dulapurile cu rafturi PRACTIC puteți să
comandați și frumoasele noastre decorațiuni
care vor oferi mobilierului un
aspect de poveste și creează o atmosferă plăcută
pentru copii.
Regăsiți la pag. 128 - 130

Perdele decorative pentru Dulapurile cu rafturi PRACTIC
Se agață pe partea din spate a Dulapurilor cu rafturi PRACTIC, astfel puteți să vă plasați dulapurile în mijlocul spațiului pe care doriți
sa-l împărțiți. Cu ajutorul desenelor frumos colorate, puteți să vă înfrumusețați spațiile din grădinițele dvs. rapid și cu costuri mici. Perdelele sunt prevăzute cu o bandă în partea superioară și inferioară, iar banda superioară
este prevăzută cu un sistem de prindere pe dulap.

REGĂSIȚI
PE PAGINA URMĂTOARE

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

Uși PRACTIC mici
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Mobilier

Perdea decorativă pentru Dulapul mic

Perdeaua se potrivește pentru Dulapul cu rafturi mic (UZ520601)
în cazul în care doriți să vă împărțiți spațiul, astfel veți decora dulapul și de asemenea
întregul spațiu. Dimensiuni: 76 x 94,6 cm.

Seria de mobilier - PRACTIC

TJ40011 - Hipopotam
TJ40012 - Broască țestoasă
TJ40013 - Căprioară
TJ40014 - Arici

100 lei
100 lei
100 lei
100 lei

UZ520601

Transformați Dulapurile
cu rafturi în separatoare
de spațiu !
- ajunge să achiziționați
perdelele decorative
pentru a acoperi partea
posterioară a dulapurilor
și transformarea e gata

Perdea decorativă pentru Dulapul mijlociu

Perdeaua se potrivește pentru Dulapul cu rafturi mijlociu (UZ520603) în cazul în care
doriți să vă împărțiți spațiul, astfel veți decora dulapul și de asemenea întregul spațiu.
Dimensiuni: 76 x 122 cm.

TJ40021 - Leu
TJ40022 - Maimuță
TJ40023 - Veveriță
TJ40024 - Vulpe

130 lei
130 lei
130 lei
130 lei

UZ520603

Perdea decorativă pentru Dulapul mare

Perdeaua se potrivește pentru Dulapul cu rafturi mare (UZ520602) în cazul în care
doriți să vă împărțiți spațiul, astfel veți decora dulapul și de asemenea întregul spațiu.
Dimensiuni: 76 x 150,5 cm.

TJ40031 - Primăvară
TJ40032 - Toamnă
TJ40033 - Vară
TJ40034 - Iarnă
190

C02 - RO nabytok-2021-2022 - 25 Da PRINT.indd 190

139 lei
139 lei
139 lei
139 lei

UZ520602
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Dulapurile separatoare PRACTIC

94 cm

Prețul
dulapurilor nu
include cutiile
de depozitare
din plastic.
Puteți să le
comandați
individual, și
astfel vă puteți
alege culoarea.

70 cm

UZ530301

495 lei

Dulap separator cu 2 compartimente - Tip A

În dulap se pot plasa cutii de depozitare din plastic, care se vând separat
astfel vă puteți alege culoarea. Dulapul este proiectat pentru 14 cutii mici,
sau puteți să vă creați propria combinație
Dimensiuni: 70 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

94 cm

94 cm

Regăsiți
la pag. 187

UZ530302

70 cm

Dulap separator cu 2 compartimente - Tip B

595 lei

Parte a acestui dulap sunt 2 rafturi, care pot fi puse pe mai multe niveluri.
În dulap se pot plasa cutiile de depozitare din plastic care se vând
separat, astfel vă puteți alege culoarea dorită. Dulapul este proiectat
pentru 7 cutii mici, sau puteți să vă creați propria combinație.
Dimensiuni: 70 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

70 cm

UZ530303

695 lei

Dulap separator cu 2 compartimente
- Tip C
Parte a acestui dulap sunt 4 rafturi, care pot fi puse
pe mai multe niveluri.
Dimensiuni: 70 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

Alegeți mărimea cutiilor de
depozitare în funcție de nevoi.

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

La cererea clienților am conceput și dulapuri care pot fi așezate în interiorul spațiului, care sunt ideale pentru
separarea acestuia. Pot fi accesate din ambele părți, iar cutiile de depozitare pot fi scoase pe partea pe care ați
ales-o la montarea glisierelor. Din partea opusă nu se pot scoate datorită frânelor care sunt la rotile.
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Mobilier

94 cm

Prețul
dulapurilor nu
include cutiile
de depozitare
din plastic.
Puteți să le
comandați
individual, și
astfel vă puteți
alege culoarea.

UZ530401

103,5 cm

660 lei

Dulap separator cu 3 compartimente - Tip A

Regăsiți
la pag. 187

94 cm

În dulap se pot plasa cutiile de depozitare din plastic care se vând
separat, astfel vă puteți alege culoarea dorită. Dulapul este proiectat
pentru 21 de cutii mici, sau puteți să vă creați propria combinație.
Dimensiuni: 103,5 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

m

103,5 c

760 lei

Dulap separator cu 3 compartimente - Tip B

Parte a acestui dulap sunt 2 rafturi, care pot fi puse pe mai multe
niveluri. În dulap se pot plasa cutiile de depozitare din plastic care
se vând separat, astfel vă puteți alege culoarea dorită. Dulapul este
proiectat pentru 14 cutii mici, sau puteți să vă creați propria combinație.
Dimensiuni: 103,5 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

Posibilitate de
a folosi cutii de
depozitare
de diferite
dimensiuni
în funcție
de nevoile
utilizatorului

94 cm

Seria de mobilier - PRACTIC

UZ530402

UZ530403

m

103,5 c

810 lei

Dulap separator cu 3 compartimete - Tip C

Parte a acestui dulap sunt 3 rafturi, care pot fi puse pe mai multe niveluri.
În dulap se pot plasa cutiile de depozitare din plastic care se vând
separat, astfel vă puteți alege culoarea dorită. Dulapul este proiectat
pentru 10 cutii mici, sau puteți să vă creați propria combinație.
Dimensiuni: 103,5 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

Posibilități
diverse de
combinare
a culorilor

94 cm

UZ530404

103,5 cm

3 mărimi
17 culori

860 lei

Dulap separator cu 3 compartimente - Tip D

192

Parte a acestui dulap sunt 4 rafturi, care pot fi puse pe mai multe niveluri.
În dulap se pot plasa cutiile de depozitare din plastic care se vând separat,
astfel vă puteți alege culoarea dorită. Dulapul este proiectat pentru 7 cutii
mici, sau puteți să vă creați propria combinație.
Dimensiuni: 103,5 x 94 x 44 cm (L x Î x A).
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94 cm

94 cm

103,5 cm

910 lei

Dulap separator cu 3 comartimente - Tip E

Parte a acestui dulap sunt 5 rafturi, care pot fi puse pe mai multe niveluri. În dulap se pot
plasa cutiile de depozitare din plastic care se vând separat, astfel vă puteți alege culoarea
dorită. Dulapul este proiectat pentru 3 cutii mici, sau puteți să vă creați propria combinație.
Dimensiuni: 103,5 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

UZ530406
Dulap separator cu 3
compartimente - Tip F

960 lei

Parte a acestui dulap sunt 6 rafturi,
care pot fi puse pe mai multe niveluri.
Dimensiuni: 103,5 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

Prețul
dulapurilor nu
include cutiile
de depozitare
din plastic.
Puteți să le
comandați
individual, și
astfel vă puteți
alege culoarea.
Regăsiți
la pag. 187

Alegeți mărimea cutiilor de
depozitare în funcție
de nevoi

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

UZ530405

103,5 cm
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68 cm

68 cm

Mobilier

80 cm
80 cm

UZ540001

600 lei

UZ540002

Cărucior Practic cu rotile

620 lei

Dulap separator Practic cu soclu

Un element ideal de folosit în interiorul încăperilor
datorită rotilelor, dintre care 2 sunt prevăzute cu frână.
Din ambele părți se pot monta uși, stângi sau drepte,
astfel ascunzând conținutul dulapului.
Dimensiuni: 80 x 68 x 44 cm (L x Î x A).

Dulapul cu soclu este ideal pentru împărțirea încăperii,
dar în același timp îl puteți combina cu celălalte dulapuri
Practic de perete . Din ambele părți se pot monta uși,
stângi sau drepte, astfel ascunzând conținutul dulapului.
Dimensiuni: 80 x 68 x 44 cm (L x Î x A).

cu soclu
(fix)

Seria de mobilier - PRACTIC

cu rotile
(2 cu frână)

Ușa Practic pentru Cărucior și
dulapurile separatoare - Stânga

Ușa Practic pentru Cărucior și
dulapurile separatoare - Dreapta

PN83718 - crem
PN83711 - galben
PN83713 - portocaliu
PN83714 - maro
PN83715 - roșu
PN83716 - verde
PN83717 - albastru

PN83618 - crem
PN83611 - galben
PN83613 - portocaliu
PN83614 - maro
PN83615 - roșu
PN83616 - verde
PN83617 - albastru

Ușile sunt fabricate din plăci melamintate de
calitate tip MDF. Prețul este pentru 1 buc.
Dimensiuni: 36,5 x 37,5 cm (L x Î).

55 lei
55 lei
55 lei
55 lei
55 lei
55 lei
55 lei

Ușile sunt fabricate din plăci melamintate de
calitate tip MDF. Prețul este pentru 1 buc.
Dimensiuni: 36,5 x 37,5 cm (L x Î).

55 lei
55 lei
55 lei
55 lei
55 lei
55 lei
55 lei

Prețul dulapurilor nu include
cutiile de
depozitare din plastic. Puteți să
le comandați
individual, și astfel vă puteți
alege culoarea.
Regăsiți
la pag. 187

posibilitatea închiderii
totale a căruciorului
PRACTIC, datorită ușilor
care se pot monta din
ambele părți

194
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Căruciorul pentru articolele
de creație, care se potrivește
perfect, prin dimensiuni și
design, în seria PRACTIC,
îl regăsiți la pag. 209
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Combinațiile perfecte ale tuturor
dulapurilor din seria PRACTIC
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Mobilier

Decorațiuni pentru dulapuri
Decorațiunile sunt fabricate din plăci MDF melaminate de înaltă calitate.
Fețele zâmbitoare, culorile luminoase și formele reliefate oferă dulapurilor din seria PRACTIC un aspect de poveste.
Decorațiunile sunt proiectate pentru dulapurile cu rafturi:
UZ520601, UZ520602 și UZ520603 de la pag. 188
Decorațiunile se montează pe partea posterioară a dulapurilor.

PN55001

385 lei

PN55002

Căluț
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 64 x 85 cm (L x Î).

Seria de mobilier - PRACTIC

280 lei

Melc
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 71 x 60,5 cm (L x Î).

PN55004

180 lei

Arici
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 73,5 x 38 cm (L x Î).

PN55007

335 lei

Fluturaș
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 78,5 x 49,5 cm (L x Î).

PN55005

PN55003

160 lei

Pisicuță
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 57 x 41,5 cm (L x Î).

PN55006

180 lei

Bufniță
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 68 x 48,5 cm (L x Î).

175 lei

Hrib
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 75 x 41 cm (L x Î).

PN55009

195 lei

Broască țestoasă
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 62 x 37 cm (L x Î).

PN55008

245 lei

Girafă
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 45 x 98,5 cm (L x Î).

Dați viață dulapurilor
cu ajutorul
decorațiunilor
frumos colorate!

196
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210 lei

PN55010

Lalea
- decorațiune dulap

PN55012

450 lei

Soare
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 74,5 x 47 cm (L x Î).

Dimensiuni: 63 x 60 cm (L x Î).

Dimensiuni: 92 x 81 cm (L x Î).

Mai multe decorațiuni pentru
dulapuri puteți regăsi în seria
Mobilier de Poveste
la pag. 128 - 130

PN55015

Dați viață dulapurilor
cu ajutorul
decorațiunilor frumos
colorate!

PN55016

325 lei

Dimensiuni: 75 x 59 cm (L x Î).

Dimensiuni: 90 x 94 cm (L x Î).

PN55014

305 lei

369 lei

Palmier
- decorațiune dulap

Leu
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 85,5 x 108,5 cm (L x Î).

Dimensiuni: 68 x 57 cm (L x Î).

PN55018

305 lei

Ciupercă
- decorațiune dulap

Brăduț
- decorațiune dulap

PN55019

250 lei

Floare de luncă
- decorațiune dulap

105 lei

Floare roșie
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 75 x 24,5 cm (L x Î).

PN55017

PN55013

209 lei

Elefant
- decorațiune dulap

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

PN55011

Dimensiuni: 72 x 52,5 cm (L x Î).

105 lei

Floare albastră
- decorațiune dulap

Dimensiuni: 75 x 24 cm (L x Î).
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Mobilier

SET
PRACTIC 1
3160 lei

COD

DENUMIRE

UZ520301
UZ520601
UZ520602
PN83515
PN55516
PN83511
G102
G110
G109
G2502
G2510

Dulap cu 2 compartimente - tip A
Dulap cu rafturi pentru uși - mic 
Dulap cu rafturi pentru uși - mare
Uși PRACTIC mari - roșu 
Uși PRACTIC mici - verde 
Uși PRACTIC mari - galben 
Cutie depozitare mică - galben
Cutie depozitare mică - verde 
Cutie depozitare mică - roșu 
Cutie depozitare mare - galben
Cutie depozitare mare - verde 

CANTITATE
1 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.

Seria de mobilier - PRACTIC

COD SET: UZ522101

Lungime set: 2,95 m

COD

DENUMIRE

UZ520601
UZ520301
UZ520501
PN83515
G102
G110
G109
G2502
G2510
G309
G306
GCAS3

Dulap cu rafturi pentru uși - mic
Dulap cu 2 compartimente - Tip A 
Dulap pentru cutii depozitare Max - Tip A
Uși PRACTIC mari - roșu 
Cutie depozitare mică - galben
Cutie depozitare mică - verde 
Cutie depozitare mică - roșu 
Cutie depozitare mare - galben
Cutie depozitare mare - verde 
Cutie depozitare Max- roșu 
Cutie depozitare Max- albastru 
Rotile pentru cutia depozitare MAX 

CANTITATE
2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.

SET
PRACTIC 2
2820 lei

COD SET: UZ522102

198

Lungime set: 2,90 m

C02 - RO nabytok-2021-2022 - 25 Da PRINT.indd 198

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 13:34:01

3555 lei

DENUMIRE

UZ520101
UZ520404
UZ520303
UZ520601
G102
G110
G109
PN81525
PN81513
PN83516

Dulap de colț - exterior
Dulap cu 3 compartimente - Tip D 
Dulap cu 2 compartimente - Tip C
Dulap cu rafturi pentru uși - mic 
Cutie depozitare mică - galben
Cutie depozitare mică - verde 
Cutie depozitare mică - roșu 
Uși PRACTIC Stânga - roșu
Uși PRACTIC Dreapta - portocaliu 
Uși PRACTIC mari - verde 

CANTITATE
1 buc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.
4 buc.
4 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.

COD SET: UZ522103

Lungime set: 3,68 m

COD

DENUMIRE

UZ520408
UZ520503
UZ520601
UZ520602
PN55511
PN81515
G102
G110
G105
G109
G106
G120
G2509
G2502
G306
G309
GCAS3

Dulap cu 3 compartimente - Tip H
Dulap pentru cutii depozitare Max - Tip C 
Dulap cu rafturi pentru uși mic
Dulap cu rafturi pentru uși mare
Uși PRACTIC mici - galben 
Uși PRACTIC Dreapta - roșu 
Cutie depozitare mică - galben
Cutie depozitare mică - verde 
Cutie depozitare mică - mov 
Cutie depozitare mică - roșu 
Cutie depozitare mică - albastru 
Cutie depozitare mică - transparent 
Cutie depozitare mare - roșu 
Cutie depozitare mare - galben
Cutie depozitare Max- albastru 
Cutie depozitare Max- roșu 
Rotile pentru cutia depozitare MAX 

CANTITATE
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.
1 buc.
3 buc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.

SET
PRACTIC 4
3569 lei

COD SET: UZ522104

Lungime set: 3,24 m

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

SET
PRACTIC 3

COD
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Mobilier

SET
PRACTIC 5
4799 lei

COD

DENUMIRE

UZ520401
UZ520601
UZ520503
UZ520301
G102
G105
G109
G106
G205
G206
G202
G302
G309
GCAS3
PN83511
PN83513

Dulap cu 3 compartimente - Tip A 
Dulap cu rafturi pentru uși mic 
Dulap pentru cutii depozitare Max - Tip A
Dulap cu 2 compartimente - Tip A 
Cutie depozitare mică - galben
Cutie depozitare mică - mov 
Cutie depozitare mică - roșu 
Cutie depozitare mică - albastru 
Cutie depozitare mijlocie - mov 
Cutie depozitare mijlocie - albastru 
Cutie depozitare mijlocie - galben
Cutie depozitare Max- galben
Cutie depozitare Max- roșu 
Rotile pentru cutia depozitare MAX 
Uși PRACTIC mari - galben 
Uși PRACTIC mari - portocaliu 

CANTITATE
1 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.
4 buc.
11 buc.
14 buc.
2 buc.
3 buc.
4 buc.
6 buc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.

Seria de mobilier - PRACTIC

COD SET: UZ522105

Lungime set: 3,94 m

SET
PRACTIC 6
4795 lei

COD

DENUMIRE

UZ520401
UZ520601
UZ520602
UZ520406
G102
G110
G120
G120B
G220S
G220B
G202
G220
PN55511
PN83516
PN81521
PN81515

Dulap cu 3 compartimente - Tip A 
Dulap cu rafturi pentru uși - mic 
Dulap cu rafturi pentru uși - mare
Dulap cu 3 compartimetne - Tip F 
Cutie depozitare mică - galben
Cutie depozitare mică - verde 
Cutie depozitare mică - transparent 
Cutie depozitare mică - albastru transparent 
Cutie depozitare mijlocie - portocaliu transparent 
Cutie depozitare mijlocie - albastru transparent 
Cutie depozitare mijlocie - galben
Cutie depozitare mijlocie - transparent
Uși PRACTIC mici - galben 
Uși PRACTIC mari - verde 
Uși PRACTIC Stânga - galben 
Uși PRACTIC Dreapta - roșu 

CANTITATE
1 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.
3 buc.
7 buc.
4 buc.
2 buc.
3 buc.
3 buc.
3 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.

COD SET: UZ522106
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Lungime set: 4,32 m
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DENUMIRE

UZ520401
UZ520601
UZ520301
G102
G110
G109
G209
G202
G210
PN55016
PN55002

Dulap cu 3 compartimetne - Tip A 
Dulap cu rafturi pentru uși mic 
Dulap cu 2 compartimetne - Tip A 
Cutie depozitare mică - galben
Cutie depozitare mică - verde 
Cutie depozitare mică - roșu 
Cutie depozitare mijlocie - roșu 
Cutie depozitare mijlocie - galben
Cutie depozitare mijlocie - verde 
Ciupercă - decorațiune dulap 
Melc - decorațiune dulap 

CANTITATE
2 buc.
2 buc.
1 buc.
7 buc.
15 buc.
10 buc.
4 buc.
10 buc.
6 buc.
1 buc.
1 buc.

SET
PRACTIC 7
5520 lei

COD SET: UZ522107

Lungime set: 4,27 m

SET
PRACTIC 8
6335 lei

COD

DENUMIRE

UZ520401
UZ520601
UZ520503
UZ520406
UZ520301
UZ520202
G109
G105
G106
G102
G205
G206
G202
G302
G306
GCAS3
PN81521
PN81515

Dulap cu 3 compartimente - Tip A 
Dulap cu rafturi pentru uși mic 
Dulap pentru cutii depozitare Max - Tip A
Dulap cu 3 compartimetne - Tip F 
Dulap cu 2 compartimente - Tip A 
Dulap de colț - interior
Cutie depozitare mică - roșu 
Cutie depozitare mică - mov
Cutie depozitare mică - albastru
Cutie depozitare mică - galben
Cutie depozitare mijlocie - mov 
Cutie depozitare mijlocie - albastru
Cutie depozitare mijlocie - galben
Cutie depozitare Max- galben
Cutie depozitare Max- albastru 
Rotile pentru cutia depozitare MAX
Uși PRACTIC Stânga - galben
Uși PRACTIC Dreapta - roșu

CANTITATE
1 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
16 buc.
11 buc.
2 buc.
5 buc.
4 buc.
5 buc.
7 buc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.
1 buc.
1 buc.

COD SET: UZ522108

Lungimea părți lungi: 4,63 m / Lungimea părți scurte: 1,73 m
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Mobilier

SERIA SMART
Banchetele din seria de mobilier
SMART sunt disponibile în
trei culori

Serie în nuanța
ARȚAR

roșu

2 tipuri
de dulapuri cu rafturi

74

drepte

semirotunde

galben

verde

3 tipuri mobilier pentru șezut
- banchete SMART
dreptunghi

semicerc

Adâncime:
46 cm.

cu separeu

46
cm

Seria de mobilier - SMART

74 cm

cm

90,5 cm

Dulapuri cu rotile
care facilitază
mutarea lor
cu ușurință în
orice loc

92 cm

bibliotecă cu picioare

57,5
cm

Adâncime:
46 cm.

Suprafețele pentru șezut sunt fabricate din
spumă tare și acoperite cu piele artificială
care se poate spăla cu apă

calitate superioară
Canturi ABS cu grosime
de până la 2mm
plăci tip PAL cu grosime
de până la 18 mm

Placa posterioară a dulapurilor este din
PAL, astfel aceste dulapuri pot fi puse nu
numai la perete dar și în interiorul încăperii

creați-vă seturi
colorate pentru
interiorul
încăperii cu
ajutorul
cutiilor de
depozitare

202
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posibilitatea folosirii
mobilierului alături
de cutiile de depozitare
sau fară ele
Seria SMART - Mobilier inteligent, plin de idei
Seria de banchete și dulapuri, care oferă soluții inteligente pentru utilizarea fiecărui spațiu. Datorită posibilităților nenumărate de combinare a
elementelor, puteți să vă creați seturi care se potrivesc exact cererilor dvs. Mobilierul se poate folosi alături de cutiile de depozitare sau fără ele.
Căutați banchete care să se potrivească pentru grădinița dvs. dar aveți nevoie și de spațiu de depozitare? Mobilierul nostru pentru șezut SMART este
alegerea perfectă deoarece cuprinde și o parte pentru șezut fabricată din spumă dar și spații de depozitare.
Corpurile sunt fabricate din plăci de calitate tip PAL, în nuanța ARȚAR, cu o grosime de 18 mm. Canturile folosite sunt de tip ABS de grosime 2 mm.
Spuma este acoperită cu piele artificială care se poate șterge cu o cârpă umedă.

Dulapurile se pot combina
perfect cu banchetele,
astfel posibilitățile
utilității lor cresc

Cutie depozitare mijlocie
fară rotile

Dimensiuni: 15 x 31 x 42,7 cm (Î x l x L).

G220 - transparent
G206 - albastru
G202 - galben
G210 - verde
G209 - roșu

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

Cutie depozitare colț

Dimensiuni: 15 x 55 x 40 cm (Î x l x L).

GQ2/20 - transparent
GQ2/06 - albastru
GQ2/02 - galben
GQ2/10 - verde
GQ2/09 - roșu

55 lei
55 lei
55 lei
55 lei
55 lei

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

mobilier modern
pentru utilizarea
spațiului
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Mobilier
Dulapuri cu rotile care
facilitează mutarea lor
cu ușurință în orice loc

74 cm

așezare
alături

46
cm

90,5 cm

46

46

46

cm

cm

Dulapul cu rafturi SMART
- drept

cm

cm

790 lei

46

UZ31001

Ideal pentru perete sau în interiorul
încăperii. Parte a dulapului sunt și 4
rotile, iar 2 dintre ele au frână.
Dimensiuni: 90,5 x 74 x 46 cm (L x Î x A).

Dulapuri cu rotile care
facilitează mutarea lor
cu ușurință în orice loc

92 cm

46

cm

așezare unul
în spatele
celuilalt

așezare unul
în spatele
celuilalt

74 cm

Seria de mobilier - SMART

Placa posterioară a dulapurilor este
din PAL, astfel aceste dulapuri pot
fi puse nu numai la perete dar și în
interiorul încăperii

UZ31002

660 lei

Dulap cu rafturi SMART
- semirotund

Ideal pentru perete sau în interiorul
încăperii. Parte a dulapului sunt și 4
rotile, iar 2 dintre ele au frână.
Dimensiuni: 92 x 74 x 46 cm (L x Î x A).

AȘEZARE LA
PERETE SAU ÎN
INTERIORUL
ÎNCĂPERII

FOLOSIRE
CU SAU FĂRĂ
CUTII DE
DEPOZITARE

creați-vă seturi colorate pentru
interiorul încăperii cu ajutorul cutiilor de depozitare

UZ31001
Prețul dulapurilor este
fără cutiile de depozitare,
acestea din urmă le puteți
comanda
la pag. 159 și 203,
astfel vă puteți alege
culoarea.
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UZ31002

UZ31002

UZ31001

182,5 cm
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32,5 cm

Banchete în 3 culori
culoarea din bulină indică
culoarea părții pentru șezut

46
m

cm

90 c

Ideală pentru perete sau în interiorul încăperii.
Dimensiuni: 90 x 32,5 x 46 cm (L x Î x A).

UZ310181 
UZ310182 
UZ310183 

banchete cu
piciorușe

540 lei
540 lei
540 lei
92 cm

cm

32,5 cm

46

Prețul dulapurilor este
fără cutiile de depozitare,
acestea din urmă
le puteți comanda
la pag. 159 și 203,
astfel vă puteți alege
culoarea.

Banchetă SMART - Semicerc

Ideală pentru perete sau în interiorul încăperii.
Dimensiuni: 92 x 32,5 x 46 cm (L x Î x A).

UZ310191 
UZ310192 
UZ310193 

540 lei
540 lei
540 lei

57,5 cm

32,5 cm

Combinații
perfecte de
mobilier

Suprafețele pentru șezut sunt
fabricate din spumă solidă și
acoperită cu piele artificială
care se poate spăla cu apă

92

înălțimea șezutului:
32,5 cm

cm
m

90 c

Bancheta SMART cu separeu

Ideală pentru perete sau în interiorul încăperii.
Dimensiuni: 90 x 57,5 x 92 cm (L x Î x A).

UZ310301 
UZ310302 
UZ310303 

1100 lei
1100 lei
1100 lei

57,5 cm

La bibliotecile smart puteți să vă
achiziționați canapelele noastre din
spumă pe care le regăsiți la pag. 346 - 351.

46

cm

UZ31027

45,5

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

Banchetă SMART - Dreptunghi

cm

360 lei

Bibliotecă SMART
- cu piciorușe

Ideală pentru perete sau în interiorul încăperii.
Dimensiuni: 45,5 x 57,5 x 46 cm (L x Î x A).
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Mobilier

+

+

=

+

=
cm
92

92 cm

+

+

137,5 cm

alegeți-vă
culorile după
preferințe

m

92

=

+

Seria de mobilier - SMART

+

182 c

cm

+

+

=

mobilier
inteligent
plin de idei

92 cm

272 cm

+

+

92

cm

=

+

cu sau fără cutiile
de depozitare

272 cm

+
m

cm

=

182 c

92

+

utilizare
perfectă
a spațiului
206
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+

+

+

+

+

=
317,5

cm

Suprafețele pentru șezut sunt
fabricate din spumă tare și
acoperite cu piele artificială
care se poate spăla cu apă

+

+

așezare la
perete sau în
interiorul
încăperii

46

=
225,5

=
92

cm

cm

271,5 cm

mobilier
inteligent plin
de idei

cm

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

92 cm

46

prin combinarea
elementelor puteți să
vă creați seturi de
dulapuri și de
banchete după
nevoile
dumneavoastră

cm

=

271 cm
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Mobilier
Măsuță multifuncțională pentru
cutiile de depozitare
Măsuță practică, cu spațiu de depozitare, fabricată din plăci melaminate tip PAL în nuanța
ARȚAR. Masa de lucru prezintă o placă detașabilă care se poate scoate pentru introducerea
cutiei de depozitare din plastic, în care puteți ține ustensilele pentru activitățile de creație sau
jucăriile. După terminarea cursurilor sau a jocului, cutia de depozitare se poate plasa în spațiul
de sub masă destinat acesteia, iar placa detașabilă se poate așeza înapoi la
locul ei, astfel masa de lucru revenind la dimensiunea inițială.

UZ41001

850 lei

Măsuță multifuncțională
pentru cutiile de depozitare
Dimensiuni: 90 x 58 x 76 cm (L x Î x A).

Masa de lucru
prezintă o placă
detașabilă care se
poate scoate pentru
introducerea cutiei
de depozitare din
plastic

90

cm

cm

58 cm

Măsuța multifuncțională / Cărucior pentru articolele de creație

76

Relocare simplă
a cutiei de
depozitare

În masă se pot introduce cutii de depozitare
Mici sau Mijlocii în aceste cantități:
- 2 Mici și 1 una mijlocie
- sau doar 4 Mici
- sau 2 mijlocii
Alegeți culoarea cutiilor de
depozitare după nevoile dvs.
Le regăsiți la pag. 159.

așezarea a 2
măsuțe spate
la spate

76

cm

76

208
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m

90 c
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Cărucior pentru articolele de creație
Am pregătit pentru dvs. Căruciorul pentru articolele de creație în dimensiuni perfecte și utilitate
maximă. Partea superioară prezintă o poliță compartimentată care ține în siguranță articolele
de creație în timpul mutării (sticle, pahare cu apă, ș.a.m.d.).
Căruciorul se poate muta cu ușurință datorită rotilelor, dintre care 2 sunt prevăzute cu frână.
Partea inferioară a căruciorului este ideală pentru colile de hârtie mai mari (Dimensiunea raftului:
60 x 44 cm (L x A)). Rafturile mici pot fi folosite și pentru plasarea cutiilor de depozitare mici.
Polița laterală este ideală pentru depozitarea sulurilor de hârtie, sau a hărților.
Căruciorul este fabricat din plăci de calitate, melaminate, tip PAL, în nuanța FAG.

UZ100101

675 lei

Cărucior pentru articolele de creație

44
cm
75 cm

O mulțime de articole de
creație regăsiți în secția Artă și
Creație din Catalogul
2021 - 2023
la pag. 748 - 867

rotilele oferă
posibilitatea mutării
ușoare a căruciorului la
locul dorit

MH11122

535 lei

Prețul căruciorului este
fără cutiile de depozitare
din plastic. Puteți să le
comandați individual,
astfel vă puteți alege
culoarea.
REGĂSIȚI LA PAG. 159

Cărucior universal pentru accesorii

Cărucior practic, pe rotile, care se poate folosi pentru cele
mai diverse accesorii - pentru artă și creație, pentru muzică,
sport, șamd... Căruciorul este fabricat din PAL în nuanța FAG.
Dimensional este proiectat să fie folosit împreună cu cutiile de
depozitare de plastic pe care le regăsiți la pag. 159.
Dimensiuni: 90 x 47,5 x 94 cm (L x A x Î).

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

Dimensiuni 75 x 80 x 44 cm (L x Î x A).

80 cm

Datorită dimensiunilor
și a culorii este o completare
ideală pentru seria noastră PRACTIC

Cărucior pentru servire - masiv
Structura căruciorului este din lemn masiv
de fag. Polițele sunt din PAL melaminat.
Distanța între polițe: 39 cm.
Dimensiuni: 73 x 45 x 80 cm (L x A x Î).

4 rotile
practice

MH11121 - fag
MH11120 - arțar

545 lei
545 lei
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Mobilier

Cărucior pentru diverse întrebuințări
Cărucior practic cu posibilitatea alegerii culorii părților laterale, este ideal pentru diverse întrebuințări.
Datorită rotilelor este un accesoriu ideal în fiecare sală de clasă, pentru mutarea diferitelor unelte.
Prin achiziția diverselor accesorii puteți să transformați căruciorul într-o bibliotecă practică, o bucătărioară pentru micii
bucătari, sau puteți sa-l folosiți în transportul diverselor unelte pentru artă și creație. În cazul în care nu mai aveți nevoie
de accesoriile pentru cărucior, puteți să le puneți în dulap, făcând loc astfel în cărucior altor
obiecte de care aveți nevoie în alt loc. Structura căruciorului este PAL melaminat în nuanța Arțar.
După nevoile dvs, vă puteți alege culoarea părților laterale care sunt fabricate din plăci tip MDF,
nuanța arțar fiind din PAL. Accesoriile individuale pentru cărucior sunt din PAL în nuanța Arțar.

Cărucior pentru diverse întrebuințări

În funcție de nevoile dvs. vă puteți alege căruciorul cu
părțile laterale din plăci melaminate tip MDF, sau nuanța
arțar din plăci melaminate tip PAL.
Dimensiuni: 56 x 40 cm (Î x A).
Lățimea în cazul plăcilor tip PAL: 79 cm.
Lățimea în cazul plăcilor tip MDF: 78 cm.

Cărucior pentru diverse întrebuințări

LM12200 - Arțar (partea laterală PAL)450 lei
LM12201 - Galben (partea laterală MDF)
450 lei
LM12202 - Portocaliu (partea laterală MDF)
450 lei
LM12203 - Roșu (partea laterală MDF)
450 lei
LM12204 - Verde (partea laterală MDF)
450 lei
LM12205 - Albastru (partea laterală MDF)
450 lei
LM12206 - Crem (partea laterală MDF)
450 lei

LM12213

460 lei

Cărucior pentru diverse
întrebuințări - Floare

Cărucior cu părțile laterale din MDF
melaminat cu decorațiune colorată.
Dimensiuni: 80,4 x 59 x 40 cm (L x Î x A).

Accesorii de cărucior pentru diverse întrebuințări

LM12101

205 lei

Poliță pentru micul artist

Polița este ideală pentru articolele de creație.
Datorită sertarurilor din interior, articolele de creație
nu se vor amesteca în timpul mutării. Folosiți-o
în combinație cu Căruciorul pentru diverse
întrebuințări sau alt dulap cu dimensiuni similare.
Dimensiuni: 74,5 x 8 x 35 cm (L x Î x A).

LM12200
+
LM12101

210
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LM12102

205 lei

Bibliotecă

Puteți să vă creați o bibliotecă perfectă în
combinație cu Căruciorul pentru diverse
întrebuințări sau cu un alt dulap cu dimensiuni
similare.
Dimensiuni: 74,5 x 15 x 35 cm (L x Î x A).

LM12200
+
LM12102

Imagine ilustrativă

Imagine ilustrativă

LM12103

270 lei

Bucătărioară

O bucătărioară simplă și economică vă puteți
crea în combinație cu Căruciorul pentru
diverse întrebunțări, sau cu un alt dulap
cu dimensiuni similare.
Dimensiuni: 74,5 x 9,2 x 35 cm (L x Î x A).

LM12200
+
LM12103
Imagine ilustrativă

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
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Utilizarea accesoriilor pe dulapurile
din seria de mobilier de Poveste

Utilizarea accesoriilor pe dulapurile
din seria de mobilier Magic

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

Accesoriile le puteți combina cu Căruciorul pentru diverse întrebuințări, sau cu un alt dulap cu dimensiuni similare.
(Recomandăm folosirea dulapurilor din seriile de mobilier de Poveste sau Magic).
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Mobilier
Dulapuri universale pe rotile
Structura dulapurilor este din PAL în nuanța Arțar. Părțile laterale sunt fabricate din plăci 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 șase culori de bază 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, ș.a.m.d.

Biblioteci și dulapuri pentru articolele de creație

73,5 cm

73,5 cm

Cod
culoare

m
78 c

m
78 c

S02/COD culoare/COD frezare

675 lei

S01/COD culoare / COD frezare

Dulap - pentru articolele de creație

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

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
Cu frezare sau fără,
același PREȚ!

Dimensiuni: 78 x 40 x 73,5 cm.

frezări

Datorită
rotilelor
se mută
ușor

Imagine ilustrativă

212

C02 - RO nabytok-2021-2022 - 25 Da PRINT.indd 212

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 13:37:43

Biblioteci și dulapuri pentru articolele de creație, pe rotile
Dulapurile prezintă 3 rafturi destinate depozitării cărților, sau a articolelor de creație iar părțile frontale ale rafturilor
blochează căderea lor. Dulapurile sunt pe rotile, ceea ce facilitază mutarea lor.

70 cm

Dulapuri
și Biblioteci
în 3 nuanțe:
fag,
arțar,
arțar
cu imprimeu

74

cm

40

Dulap pentru articolele de creație

Bibliotecă pe rotile

Dimensiuni: 74 x 40 x 70 cm (L x A x Î).

Dimensiuni: 74 x 40 x 70 cm (L x A x Î).

UZ10636 - fag
UZ10637 - arțar
UZ106371 - arțar cu imprimeu

cm

UZ10602 - fag625 lei
UZ10603 - arțar
625 lei
UZ106031 - arțar cu imprimeu725lei

575 lei
575 lei
700 lei
manipulare
ușoară datorită
rotilelor

Imprimeu colorat
aplicat pe ambele
părți laterale!
imprimeu de
calitate cu
laminare
UV lucioasă
care asigură
o rezistență
îndelungată!

650 lei

70 cm

UZ10604

utilizări
practice

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

Bibliotecile și rafturile pentru articolele de creație sunt disponibile în nuanțele: fag, arțar și arțar cu imprimeu
colorat pe părțile laterale, care va înveseli fiecare sală de clasă.

Cărucior pentru articolele
de creație

Căruciorul conține 3 rafturi, care servesc
la depozitarea articolelor de creație.
Prezintă rotile ceea ce permite o mișcare
ușoară a acestuia.
Dimensiuni: 74 x 70,5 x 40 cm (L x Î x A).

40

cm

74

cm
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Mobilier
Cărucior pentru cărți și jocuri
Căruciorul este un dulap funcțional și în același timp o decorațiune frumoasă în orice grădiniță.
Este ideal pentru depozitarea cărților și jocurilor, sau a altor articole didactice.
Datorită rotilelor se poate muta ușor în orice loc.
Două rotile din cele patru sunt prevăzute cu frână, ceea ce ajută la blocarea în locul dorit.

Biblioteci și dulapuri pentru articolele de creație

Căruciorul este fabricat din plăci melaminate de calitate tip PAL.
Aveți la dispoziție mai multe variante din care puteți alege, astfel încât să se potrivească în sala dvs. de clasă.
Corpul este disponibil în nuanțele Fag sau Arțar. Părțile laterale sunt disponibile în mai multe culori diferite sau după caz, cu aplicație.
Dimensiuni: 80 x 63 x 74 cm (L x A x Î).

FAG
Cărucior pentru cărți și jocuri
- Fag

Cărucior pentru cărți și jocuri
- Arțar

Corpul este fabricat din plăci melaminate
de calitate tip PAL în nuanța Fag.
Dimensiuni: 80 x 63 x 74 cm (L x A x Î).

UZ200211 - Ursuleț
UZ200212 - Puișor
UZ200201 - Fag
UZ200221 - Verde
UZ200222
- Roșu
80 cm
UZ200223 - Portocaliu
UZ200224 - Galben

ARȚAR

Corpul este fabricat din plăci melaminate
de calitate tip PAL în nuanța Arțar.
Dimensiuni: 80 x 63 x 74 cm (L x A x Î).

1020 lei
1020 lei
940 lei
940 lei
940 lei
940 lei
940 lei

UZ200111 - Ursuleț
UZ200112 - Puișor
UZ200101 - Arțar
UZ200121 - Verde
UZ200122 - Roșu
UZ200123 - Portocaliu
UZ200124 - Galben

1020 lei
1020 lei
940 lei
940 lei
940 lei
940 lei
940 lei

63
cm

214
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Bibliotecă / Cărucior 2 în 1
Cărucior multifuncțional, care se poate folosi nu doar ca bibliotecă dar și pentru depozitarea articolelor pentru creație,
a jocurilor, sau a altor lucruri necesare în grădinițe.
Biblioteca / Căruciorul 2 în 1 este împărțită în două părți, iar în fiecare dintre ele este destul spațiu de depozitare pentru cele necesare.
Fiecare parte se poate muta datorită rotilelor în orice loc. Două rotile din cele 4 sunt prevăzute cu frână, ceea ce ajută la blocarea fiecărei
părți în locul dorit. Aplicațiile frumoase de pe cărucior vor înveseli fiecare clasă.

Bibliotecă / Cărucior 2 în 1 Fag

Corpul este fabricat din plăci melaminate
de calitate tip PAL în nuanța Fag
Dimensiunea completă: 70 x 96 x 107 cm (L x A x Î).
Dimensiuni 1/2: 70 x 48 x 107 cm (L x A x Î).

1330 lei
1330 lei
1330 lei
1330 lei
1330 lei
525 lei

Bibliotecă / Cărucior 2 în 1 Arțar

Corpul este fabricat din plăci melaminate
de calitate tip PAL în nuanța Arțar.
Dimensiunea completă: 70 x 96 x 107 cm (L x A x Î).
Dimensiuni 1/2: 70 x 48 x 107 cm (L x A x Î).

LM12601 - Ursuleț
LM12602 - Maimuță
LM12603 - Puișor
LM12604 - Cățeluș
LM12605 - Bufniță
LM12600 - Arțar 1/2

1330 lei
1330 lei
1330 lei
1330 lei
1330 lei
525 lei

70 cm

70

cm

48

cm

LM12501 - Ursuleț
LM12502 - Maimuță
LM12503 - Puișor
LM12504 - Cățeluș
LM12505 - Bufniță
LM12500 - Fag 1/2

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

Corpul este fabricat din plăci melaminate de calitate tip PAL, și este disponibil în nuanțele Fag sau Arțar.
Vă punem la dispoziție și Biblioteca / Căruciorul 2 în 1 fără aplicații în varianta achiziției unei
singure părți - puteți să vă alegeți din două nuanțe: Fag, Arțar.
Dimensiunea completă: 70 x 96 x 107 cm (L x A x Î).
Dimensiuni 1/2: 70 x 48 x 107 cm (L x A x Î).

m

96 c

FAG

ARȚAR
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Mobilier

34 cm

Creați-vă un colț
pentru recreere
folosind taburetele
și canapelele
noastre de spumă

45

cm

45

cm

UZ32001

500 lei

Bibliotecă cu compartimente

Ideală pentru depozitarea cărților, ziarelor, caietelor.
Dimensiuni: 45 x 45 x 34 cm (L x Î x A).

Rotilele practice ajută
la mutarea ușoară a
bibliotecii în spațiul dorit

O gamă largă de banchete din
spumă, de culori și mărimi diferite,
care sunt potrivite nu numai pentru
colțul de citit, puteți regăsi
la pag. 344 - 350

70,3 cm

Biblioteci și dulapuri pentru articolele de creație

se poate plasa lângă perete
sau în mijlocul încăperii

Structură solidă

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.

216

KO/cod culoare/cod frezări

270 lei

Cutie depozitare KO

Se poate muta ușor datorită celor 4 rotile.
Această cutie se poate introduce în
biblioteca (KA630) 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

Prețul Bibliotecii KA630 inclusiv
cutia de depozitare KO/Z/100: 699 lei.

C02 - RO nabytok-2021-2022 - 25 Da PRINT.indd 216

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 13:38:39

Poliță de perete

UZ10621 - fag
UZ10622 - arțar

121 cm

Polița este ideală pentru prezentarea lucrărilor
copiilor sau poate fi folosită ca bibliotecă.
Dimensiuni: 70 x 16,8 x 67,5 cm (L x A x Î).

300 lei
300 lei

35 cm

70 cm

70 cm

Băncuță pentru cutiile
de depozitare

Dulap pentru cărți

Dulapul conține 3 rafturi pe care puteți
depozita cărțile dvs. Părțile frontale ale
rafturilor nu permit căderea cărților.
La acest raft se pot achiziționa separat
cutiile de depozitare cu rotile,
prezentate pe această pagină.
Dimensiuni: 70 x 40 x 121 cm (L x A x Î).

În băncuță se pot introduce 2 cutii de
depozitare mici, care se vând separat.
Dimensiuni: 70 x 40 x 35 cm (L x A x Î).

UZ10601 - fag
UZ10600 - arțar

270 lei
270 lei

UZ10611 - fag
UZ10612 - arțar

Cutii depozitare cu rotile

Cutii depozitare cu rotile

În cutiile de depozitare puteți stoca diverse
lucruri, și se pot folosi împreună cu Dulapul
pentru cărți sau Băncuța pentru cutiile de
depozitare.
Dimensiuni: 30 x 35 x 29 cm (L x A x Î).

UZ10630 - fag
UZ10631 - galben
UZ10632 - roșu
UZ10633 - verde
UZ10634 - albastru
UZ10635 - mov

210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei

În cutiile de depozitare puteți stoca
diverse lucruri, și se pot folosi împreună
cu Dulapul pentru cărți sau Băncuța
pentru cutiile de depozitare.
Dimensiuni: 30 x 35 x 29 cm (L x A x Î).

UZ10640 - arțar
UZ10641 - galben
UZ10642 - roșu
UZ10643 - verde
UZ10644 - albastru
UZ10645 - mov

210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei

620 lei
620 lei

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

67,5 cm

70 cm
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Mobilier
Dulapuri cu rafuri - Biblioteci
Dulapurile cu rafturi - bibliotecile sunt disponibile în diverse dimensiuni
și diverse structuri. Sunt fabricate din materiale de calitate, și sunt ideale pentru expoziția și depozitarea cărților și a jucăriilor.

Biblioteci și dulapuri pentru articolele de creație

86 cm

138 cm

puteți alege între
două nuanțe:

75 cm

75 cm

Dulap cu rafturi - Bibliotecă

Dulap cu rafturi - bibliotecă înaltă

UZ77001 - în nuanța ARȚAR
520 lei
UZ87001 - în nuanța FAG520 lei

UZ77002 - în nuanța ARȚAR
770 lei
UZ87002 - în nuanța FAG770 lei

Parte a dulapului sunt 2 rafturi.
Dimensiuni: 75 x 86 x 40 cm (L x Î x A).

Parte a acestui dulap sunt 4 rafturi.
Dimensiuni: 75 x 138 x 40 cm (L x Î x A).

Din seria de mobilier
MOBILIER DE POVESTE
(pag. 117 - 145)

La dulapurile - bibliotecă UZ77001, UZ87001,
UZ77002 și UZ87002 se pot monta uși, care
se comandă individual, astfel vă puteți
alege culoarea și aplicația.
Le regăsiți la pag. 125 - 126

La dulapurile înalte UZ77002, UZ87002
se pot monta uși MAXI, care se vând
separat, astfel vă puteți alege culoarea și
aplicația.Regăsiți la pag. 127

La dulapurile (UZ77001, UZ77002, UZ520601, UZ520602, UZ520603)
se pot comanda separat decorațiuni frumos colorate, care conferă mobilierului un aspect
de poveste și vor crea o atmosferă plăcută
pentru copii. Le puteți regăsi la pag. 128 - 130

218
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se pot
monta uși

75 cm

UZ520601
Dulap cu rafturi
pentru uși mici

75

75 cm

530 lei

Parte a dulapului sunt 2 rafturi.
Dimensiuni: 75 x 94 x 44 cm (L x Î x A).

UZ520603

630 lei

Dulap cu rafturi
pentru uși mijlocii

Parte a dulapului sunt 3 rafturi.
Dimensiuni: 75 x 121 x 44 cm (L x Î x A).

UZ520602

cm

835 lei

Dulap cu rafturi
pentru uși înalte

Parte a dulapului sunt 4 rafturi.
Dimensiuni: 75 x 150 x 44 cm (L x Î x A).

Din seria de mobilier
Practic
(pag. 180 - 201)

Pentru dulapurile cu rafturi
UZ520601, UZ520602 și
UZ520603, se pot monta uși care
se vând separat, astfel vă
puteți alege culoarea.
Regăsiți la pag. 189

O gamă largă de dulapuri cu rafturi și polițe de perete care se pot folosi și ca
biblioteci regăsiți în seriile noaste de mobilier
- mobilier magic, KOLOR, și mobilier de poveste.

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

94 cm

121 cm

150 cm

se pot
atașa decorațiuni
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Mobilier
Bibliotecă trenuleț
Frumosul trenuleț cheamă copiii în locul pentru lectură. Cutiile de depozitare mari, servesc la depozitarea cărților și a jocurilor, iar taburetele din
spumă oferă un loc ideal pentru șezut. Intercalând taburetele și cutiile de depozitare puteți crea o bibliotecă lungă după nevoile dvs.
Cutiile de depozitarea se pot folosi și individual în alte locuri, după nevoi. Cutiile de depozitare sunt fabricate din PAL
în nuanța ARȚAR în combinație cu plăci melaminate tip MDF.

Piele eco
de calitate

29 cm

KL46031

345 lei

Locomotivă

Biblioteci și dulapuri pentru articolele de creație

Dimensiuni: 39 x 54,5 x 50 cm (L x Î x A).
Înălțimea șezutului: 29 cm.
Adâncimea șezutului: 34 cm.

Intercalând taburetele și cutiile de
depozitare puteți crea o bibliotecă lungă
după nevoile
dumneavoastră.
Vagonul intermediar

Dimensiuni: 36,5 x 29 x 36,5 cm (L x Î x A).

KL46033 - portocaliu
KL46034 - galben

235 lei
235 lei

Cutiie de depozitare pentru cărți

Părțile frontale sunt fabricate din plăci de calitate,
colorate, tip MDF, care substituie lemnul masiv.
Dimensiuni: 35 x 30 x 34,5 cm (L x Î x A).

KL46035 - roșu
KL46036 - verde

245 lei
245 lei

,5

61
cm

KL46032

270 lei

Ultimul vagon

220

Dimensiuni: 36,5 x 29 x 61,5 cm (L x Î x A).
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efect

Polițe decorative
Locomotivă și Vagon
Polițele decorative vor da viață spațiului din orice grădiniță.
Ele nu sunt doar o decorațiune frumoasă, ci îndeplinesc și
funcția de depozitare a diverselor articole didactice: cărți, jucării...
Frezările conferă trenulețului un efect 3D.
Sarcina maximă a polițelor este de 15 - 20 kg.

m

Posibilități
diverse de
combinare
a culorilor

90 cm

Polița decorativă Locomotivă

Locomotiva colorată este fabricată din plăci MDF
melaminate, de înaltă calitate, care prin proprietățile
ei substituie lemnul masiv și pe care este aplicată
o folie rezistentă la zgârieturi, lavabilă.
Rafturile sunt fabricate din PAL în nuanța Arțar.
Dimensiuni: 125 x 100 x 25 cm (L x Î x A).

PS2104/V - vanilie
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

Polița decorativă Vagon

Vagonul colorat este fabricat din plăci MDF
melaminate, de înaltă calitate, care prin proprietățile
ei substituie lemnul masiv și pe care este aplicată
o folie rezistentă la zgârieturi, lavabilă.
Rafturile sunt fabricate din PAL în nuanța Arțar.
Dimensiuni: 84,5 x 70 x 25 cm (L x Î x A).

PS2105/V - vanilie
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
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Mobilier
Cutie depozitare 1,4 l

Cutia practică este destinată pentru
depozitarea articoleleor pentru creație
sau a altor lucruri. Deschidere simplă.
Dimensiuni: 7 x 19 x 15 cm.

VN850138 - roz
VN850135 - portocaliu
VN850136 - verde
VN850132 - roșu
VN850139 - negru
VN850133 - albastru
VN850134 - galben

11 lei
11 lei
11 lei
11 lei
11 lei
11 lei
11 lei

BQ1704

5,5 lei

Coșuleț plastic - Zebra

Se vând în funcție de culorile disponibile în stoc.
Dimensiuni: 36,4 x 25,4 x 14,5 cm.

Cutii din plastic
Cutiile colorate sunt folosite pentru depozitarea în siguranță a articolelor de creație, didactice, sau a jucăriilor. Pe baza culorilor
diverse și a mărimilor, puteți să vă depozitați materialele în funcție de anumite criterii selectate de dvs. Pot fi stivuite.

BQ7106

11 lei

Cutii de depozitare

Cutie plastic Jasmin 1

Pot fi stivuite. Se vând în funcție de culorile
disponibile în stoc.
Dimensiuni: 29,2 x 19,4 x 13,9 cm.
Volum: 5,5 l.

BQ7133

BQ7113

20 lei

Cutie plastic Jasmin 2

Pot fi stivuite. Se vând în funcție de culorile
disponibile în stoc.
Dimensiuni: 35,7 x 29,4 x 16,9 cm.
Volum: 13 l.

34 lei

BQ7122

26 lei

Cutie plastic Jasmin 3

Pot fi stivuite. Se vând în funcție de culorile
disponibile în stoc.
Dimensiuni: 39,5 x 29 x 28 cm.
Volum: 22 l.

BQ7155

Cutie plastic Jasmin 4

62 lei

Cutie plastic Jasmin 5, pe rotile

Pot fi stivuite. Se vând în funcție de culorile
disponibile în stoc.
Dimensiuni: 45,5 x 33,5 x 30 cm.
Volum: 33 l.

Pot fi stivuite. Se vând în funcție de culorile
disponibile în stoc.
Dimensiuni: 59 x 39 x 35 cm. Volum: 55 l.

Valize din plastic cu roți
Aceste valize sunt ideale pentru depozitarea jucăriilor, construcțiilor, sau a altor lucruri
mărunte. Sunt fabricate din plastic, iar capacul transparent se prinde cu ajutorul clemelor.
Valizele se pot stivui - una peste alta, astfel economisind spațiu.
Se livrează în funcție de culorile disponibile în stoc.

HE221

69 lei

Valiză de plastic cu rotițe - Mică

222
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Dimensiuni: 39 x 29 x 30 cm.

HE245

79 lei

Valiză de plastic cu rotițe - Mare
Dimensiuni: 39 x 29 x 41 cm.
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Cutii de depozitare din plastic

23 lei

Cutie Etichetă 8 l

cutiile de depozitare - etichetă - au lipite pe
acestea o etichetă pe care se poate nota
conținutul cutiei.

Dimensiuni: 36,4 x 25,5 x 13,6 cm.
Volum: 8 l.

PLT2397

70 lei

PLT2395

Cutie Etichetă 50 l - cu rotile
Dimensiuni: 54,5 x 39 x 33 cm.
Volum: 50 l.

PLT2396

46,5 lei

Dimensiuni: 36,4 x 25,5 x 20,5 cm.
Volum: 12 l.

67,5 lei

PLT2398

Cutie Etichetă 30 l - cu rotile

Dimensiuni: 41,4 x 33,4 x 30,8 cm.
Volum: 29 l.

27,9 lei

Cutie Etichetă 12 l

Dimensiuni: 41,4 x 33,4 x 22 cm.
Volum: 21 l.

PLT2399

Cutie Etichetă 29 l

PLT2394

36,9 lei

Cutie Etichetă 21 l

85 lei

Cutie Etichetă 70 l - cu rotile

Dimensiuni: 69,5 x 39 x 15,5 cm.
Volum: 30 l.

Dimensiuni: 69,5 x 39 x 35,5 cm.
Volum: 70 l.

Cutiile de depozitare - Basic pot fi stivuite, astfel se poate
economisi spațiul

PLT2292

6,5 lei

Cutie Basic 2 l

Dimensiuni: 20,5 x 17 x 9,5 cm.
Volum: 2 l.

PLT2296

23 lei

Cutie Basic 18 l

Dimensiuni: 43 x 33 x 21 cm.
Volum: 18 l.

PLT2293

7,5 lei

Cutie Basic 3 l

Dimensiuni: 20,5 x 17 x 14 cm.
Volum: 3 l.

PLT2297
Cutie Basic 29 l

PLT2294

15,5 lei

Cutie Basic 8 l

Dimensiuni: 33 x 25 x 19 cm.
Volum: 8 l.

32 lei

Dimensiuni: 43 x 33 x 35 cm.
Volum: 29 l.

PLT2295

19 lei

Cutie Basic 13 l

Dimensiuni: 38 x 28,5 x 21,5 cm.
Volum: 13 l.

PLT2298

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

PLT2393

Seria de cutii de depozitare cu un design atractiv,
fabricate din plastic foarte durabil, crează posibilități de depozitare pentru materialele
educaționale, jucări,
mingiuțe, sau pentru micile secrete ale copiilor.
Unele dintre cutii au și rotile pentru o mai simplă mișcare.
Cutiile de depozitare au și capace, astfel lucrurile sunt închise în siguranță.

43 lei

Cutie Basic 48 l

Dimensiuni: 59,5 x 39,5 x 31 cm.
Volum: 48 l.
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Mobilier

PLT2046

PLT22290410

71 lei

79 lei

Cutie depozitare Roller, 70 l

Cutie depozitare Roller, 50 l

Dimensiuni: 71,5 x 39,2 x 39,3 cm.
Are rotile și mâner pentru o manevrare ușoară.
Se livrează în funcție de culorile disponibile în stoc.

Dimensiuni: 60 x 40 x 34,5 cm. Are rotile
și mâner pentru o manevrare ușoară.

Cutie de depozitare Max

Potrivite pentru dulapurile UZ510040 de
pe acestă pagină. Rotilele din plastic se
achiziționează separat.
Dimensiuni: 30 x 31 x 42,7 cm (Î x l x L).

Cutii de depozitare / Coșuri de gunoi

Trei culori
noi

GLF1

G327
G319
G347
G301
G336
G306
G305
G310
G309
G302
G307
G326
G320
G320L
G320B
G320S
G320G

18 lei

Capac Cutie depozitare

GCAS3

35 lei

Rotile pentru Cutia
depozitare MAX
Set de 4 buc.

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

60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei
60 lei

Cutie din lemn pentru
jucării

Cutia are un design simplu din
lemn natural, iar pe părțile laterale
are 4 animale sălbatice. Are un
mecanism de închidere sigur, care
protejează degetele copiilor.
Dimensiune: 63 x 40 x 37 cm

DV21227 - natural790 lei
DV21226 - alb790 lei

BQ1300
KP87240013 25 lei
KP87220271

54 lei

Coș de gunoi - cu capac

224

Volum: 15 l.
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Coș de gunoi
- plastic
Volum: 13 l.

KP87230013
Coș de gunoi pentru hârtie

20 lei

Cos de plastic cu fante.
Volum: 11 l.

7 lei

Coș de gunoi - pentru
hârtie

Se livrează în funcție de
culorile disponibile în stoc.
Dimensiuni: 26 x 26 x 26,5 cm.
Volum: 10 l

BQ1311

16,5 lei

Coș de gunoi
- cu capac

Se livrează în funcție de
culorile disponibile în stoc.
Dimensiuni: 19,6 x 27 x
30,3 cm.
Volum: 10 l.
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cutii depozitare
3 mărimi / 17 culori

Cutie depozitare PVC

Practică și ușor de îndoit, cutia de
depozitare cu două mânere poate fi
folosită atât în interior cât și în exterior.
Pe partea frontală are un buzunărel unde
se poate introduce o poză sau o imagine.
Dimensiuni: 28 x 28 x 28 cm.
Categoria de vârstă: 1+

HK30406 - bordo
HK30407 - galben
HK30408 - verde
HK30409 - albastru

DL8516B
Stativ + cutii de depozitare

59 lei
59 lei
59 lei
59 lei

545 lei

Stativul cu patru niveluri este fabricat din plastic de înaltă calitate, iar
tijele de plastic conțin o armătură metalică pentru o rezistență mai mare.
Părțile laterale au deschizături-mânere pentru o prindere și mutare
ușoară. Parte a stativului sunt și cutiile de depozitare din plastic:
- 8 cutii mici cu dimensiunea 29,5 x 20,5 x 13 cm (L x A x Î)
- 4 cutii mari cu dimensiunea 41,5 x 29,5 x 13 cm (L x A x Î).
Dimensiunea stativului: 95 x 35,5 x 84 cm (L x A x Î).

VN56140

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

Cutiile de depozitare pentru diverse
utilizări le puteți regăsi la pag. 159

115 lei

Coș textil pentru jucării

Coșul este ideal pentru depozitrea
jucăriilor sau a altor lucruri mărunte.
Este fabricat din bumbac 100 %, și se
poate spăla în mașina de spălat la 40°C.
Diametru: 57 cm, înalțime: 42 cm.
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Mobilier
Structură GratStack pentru cutiile de
depozitare din plastic
Sistem practic de structură din plastic pentru cutiile de depozitare.
Prin combinarea elementelor structurii puteți să vă creați variante originale în funcție
de ideile sau nevoile dvs. Structurile sunt disponibile în 3 culori:
bej, albastru, roșu.
Structurii i se pot adăuga rotile, astfel va fi ușor de mutat în locul dorit, sau puteți să
vă creați o structură fixă adăugând piciorușe. Muchiile rotunjite
ale întregii structuri o fac sigură chiar și pentru utilizarea de către copiii mici.
Datorită sistemului inteligent de combinare se pot crea diverse segmente, atât
în înălțime cât și în lățime, folosind forma spațiului de care dispuneți.
Astfel puteți menține ordinea în clasă, fără nicio problemă.

Montare
simplă

Elemente de construcție:

Structură GratStack pentru cutiile de depozitare din plastic

1.
2.
3.
4.
5.

bază
capac
îmbinări (4 buc.)
rotile (4 buc.)
picioare (4 buc.)

Muchii
rotunjite

Bază GratStack

Element al structurii care reprezintă un etaj.
Pe bază este așezată cutia de depozirare.
Fabricată din plastic durabil de calitate.
Dimensiuni: 35,4 x 43 cm (LxÎ).

GS031 - bej
GS033 - albastru
GS034 - roșu

29 lei
29 lei
29 lei

Îmbinări GratStack

Capac GratStack

Fabricat din plastic durabil de calitate.
Dimensiuni: 35,4 x 43 cm (LxÎ).

Setul conține 4 buc. Folosiți atâtea seturi în
funcție de ce fel de cutie de depozitare veți
alege. Fabricate din plastic durabil de calitate.

GS001 - bej
GS003 - albastru
GS004 - roșu

GS061 - bej
GS063 - albastru
GS064 - roșu

GSCAS5

25 lei
25 lei
25 lei

29 lei

Rotile GratStack
Setul conține 4 buc.

GS127

6 lei
6 lei
6 lei

5 lei

Piciorușe GratStack
Setul conține 4 buc.

Pentru Cutie depozitare
mică folosiți îmbinări - 1 set
Pentru Cutie depozitare mare
folosiți îmbinări - 3 seturi
Pentru Cutie depozitare mijlocie
folosiți îmbinări - 2 seturi

226
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Împreună cu Baza se livrează
și un element pentru atașare
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prin îmbinarea structurilor puteți crea diverse mărimi și seturi

Cutiile de depozitare din
plastic se achiziționează
separat, astfel vă puteți
alege culoarea.
REGĂSIȚI
LA PAG. 159
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Mobilier
Mobilier de birou în nuanța ARȚAR
În oferta de mobilier de birou, nuanța ARȚAR, găsiți o gamă largă de dulapuri, fie cu rafturi fie cu uși. Mobilierul este fabricat din PAL
de înaltă calitate, iar nuanța deschisă oferă camerei un aspect plăcut și exclusiv.
Mobilierul este practic și oferă o varietate de utilizări.

75 cm

Toate dimensiunile dulapurilor sunt afișate astfel: Lățime x Înălțime x Adâncime.

40 cm

SA300400

Dimensiunile
sunt afișate:
Lățime x Înălțime x Adâncime

300 lei

Dulap VK300

480 lei

Dulap VK301

Dulap cu uși în nuanța Arțar.
Dimensiuni: 40 x 75 x 40 cm.

SA302400

560 lei

Dulap VK302

Dulap cu ușiăde sticlă.
Dimensiuni: 40 x 75 x 40 cm.

80 cm

SA321800630 lei
Dulap VK321

Dulap cu uși în nuanța Arțar.
Dimensiuni: 80 x 75 x 40 cm.

SA320800

380 lei

Dulap VK320

Dulap cu rafturi.
Dimensiuni: 80 x 75 x 40 cm.

SA322800

770 lei

Dulap VK322

Dulap cu uși de sticlă.
Dimensiuni: 80 x 75 x 40 cm.

MESELE DE
BIROU LE
GĂSIȚI LA
PAGINA 236.

115 cm

Mobilier de birou pentru cadrele didactice

75 cm

Dulap cu rafturi.
Dimensiuni: 40 x 75 x 40 cm.

SA301400

40 cm

SA201400

575 lei

Dulap VK201

375 lei

Dulap VK200

Dulap cu rafturi.
Dimensiuni: 40 x 115 x 40 cm.

SA202400

669 lei

Dulap VK202

Dulap cu uși de sticlă.
Dimensiuni: 40 x 115 x 40 cm.

Imagine ilustrativă

115 cm

Dulap cu uși în nuanța Arțar.
Dimensiuni: 40 x 115 x 40 cm.

SA200400

SA221800

80 cm

815 lei

Dulap VK221

228

Dulap cu uși în nuanța Arțar.
Dimensiuni: 80 x 115 x 40 cm.
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SA223800
Dulap VK223

980 lei

Dulap cu uși de sticlă.
Dimensiuni: 80 x 115 x 40 cm.

SA224800
Dulap VK224

900 lei

Dulap cu uși de sticlă.
Dimensiuni: 80 x 115 x 40 cm.

SA220800

505 lei

Dulap VK220

Dulap cu rafturi.
Dimensiuni: 80 x 115 x 40 cm.

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

m

560 lei

SA101400

Dulap VK100

860 lei

SA121800

Dulap VK101

Dulap cu uși în nuanța Arțar.
Dimensiuni: 40 x 190 x 40 cm.

Dulap cu uși în nuanța Arțar.
Dimensiuni: 80 x 190 x 40 cm.

190 cm

Dulap cu rafturi.
Dimensiuni: 40 x 190 x 40 cm.

1220 lei

Dulap VK121

80 cm

SA126800

1360 lei

Dulap VK126

1020 lei

SA124800

Dulap VK122

1180 lei

Dulap VK124

Dulap cu uși în nuanța Arțar.
Dimensiuni: 80 x 190 x 40 cm.

Dulap cu uși în nuanța Arțar.
Dimensiuni: 80 x 190 x 40 cm.

190 cm

Dulap cu uși de sticlă și uși în nuanța Arțar.
Dimensiuni: 80 x 190 x 40 cm.

SA122800

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

190 cm

190 cm

SA100400

40 cm

Imagine ilustrativă

80 cm

SA120800
Dulap VK120

730 lei

Dulap cu rafturi.
Dimensiuni: 80 x 190 x 40 cm.

SA123800

1090 lei

Dulap VK123

Dulap cu uși în nuanța Arțar.
Dimensiuni: 80 x 190 x 40 cm.
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Mobilier
COD

DENUMIRE

CANTITATE

SA221800 Dulap VK221
SA224800 Dulap VK224 

2 buc.
2 buc.

COD SET: SA900001

SET
VK001
3430 lei
Lungime set: 3,20 m

SET
VK002

Mobilier de birou pentru cadrele didactice

2640 lei
COD

DENUMIRE

CANTITATE

SA221800 Dulap VK221
SA220800 Dulap VK220 

2 buc.
2 buc.

COD SET: SA900002

Lungime set: 3,20 m

COD

DENUMIRE

CANTITATE

SA321800
SA224800
SA221800
SA122800

Dulap VK321
Dulap VK224
Dulap VK221 
Dulap VK122 

1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.

COD SET: SA900003

SET
VK003
3365 lei
Lungime set: 3,20 m

SET
VK004
4480 lei

COD

DENUMIRE

CANTITATE

SA121800 Dulap VK121
SA122800 Dulap VK122 

2 buc.
2 buc.

COD SET: SA900004
Lungime set: 3,20 m

230
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COD

DENUMIRE

CANTITATE

SA122800 Dulap VK122
SA126800 Dulap VK126 
SA124800 Dulap VK124 

1 buc.
2 buc.
1 buc.

SET
VK005
4920 lei

Lungime set: 3,20 m

SET
VK006
3640 lei

COD

DENUMIRE

CANTITATE

SA123800 Dulap VK123
SA120800 Dulap VK120 

2 buc.
2 buc.

COD SET: SA900006

Lungime set: 3,20 m

COD

DENUMIRE

CANTITATE

SA122800 Dulap VK122
SA124800 Dulap VK124

COD SET: SA900007

2 buc.
2 buc.

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

COD SET: SA900005

SET
VK007
4400 lei

Lungime set: 3,20 m
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Mobilier
Vestiare și dulapuri cu compartimente
Dulapurile sunt fabricate din plăci melaminate tip PAL cu o grosime de 18 mm iar canturile
de tip ABS cu o grosime de 2 mm, în nuanța ARȚAR sau FAG.
Parte a dulapurilor sunt și ușile realizate din același material.
Pentru a vă proteja bunurile personale, ușile sunt prevăzute cu mâner și încuietoare.
Dulapurile au o adâncime de până la 60 cm, oferind astfel un spațiu mare de depozitare.

60

cm

cm

190 cm

85 cm

45 cm

60

Mobilier de birou pentru cadrele didactice

190 cm

puteți
alege din
două
variante

Dulap vestiar

Dulap cu compartimente

UZ103123 - Arțar
1430 lei
UZ103124 - Fag1430 lei

UZ103125 - Arțar
1790 lei
UZ103126 - Fag1790 lei

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

232
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Dulapul conține 5 compartimente care se pot încuia. Dulapul poate fi folosit
atât pentru lucrurile personale cât și cele de birou.
Fiecare încuietoare are 2 chei.
Dimensiuni compartiment: 41,5 x 34 x 60 cm.
Dimensiuni: 45 x 190 x 60 cm (LxÎxA).

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

190 cm

CONSTRUIȚI-VĂ VESTIARELE
DUPĂ IDEILE ȘI
NECESITĂȚILE
DUMNEAVOASTRĂ.

cm

cm

134

cm

40

134

Vertiar panou - Arțar

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

UZ103123 + UZ103128 + UZ103125

UZ103127 - cu bară de umerașe 
1050 lei
UZ103128 - cu cârlige1050 lei

190 cm

bară
umerașe

40

cm

4 cârlige
duble

134 cm

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

bară
umerașe

UZ103126 + UZ103130 + UZ103124

Vestiar panou - Fag

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

UZ103129 - cu bară de umerașe 
1050 lei
UZ103130 - cu cârlige1050 lei

CONSTRUIȚI-VĂ VESTIARELE
DUPĂ IDEILE ȘI
NECESITĂȚILE
DUMNEAVOASTRĂ.
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Mobilier
Birou multifuncțional
Structura biroului permite o varietate de utilizări. Pe partea dreaptă și stângă a mesei pot fi montate uși cu încuietoare,
care se achiziționează separat, permitând astfel alegerea culorilor. De asemenea, este posibilă plasarea cutiior de depozitare din
plastic, acestea se comandă de asemenea separat. O altă posibilitate de utilizare a mesei este ca birou PC, unde gaura pentru cabluri
se regăsește pe peretele din spate al biroului, în partea superioară. Biroul se livrază cu două rafturi detașabile și o poliță glisantă
pentru tastatură. Biroul este fabricat din PAL melaminat în nuanța FAG sau ARȚAR.
Colțurile rotunjite ale biroului au o funcție suplimentară de siguranță.
Birou multifuncțional

Dimensiuni: 150 x 60 x 75,5 cm (L x A x Î).

UZ70551 - nunața FAG
870 lei
UZ70552 - nuanța ARȚAR1120 lei
150 cm

66 cm

75,5 cm

67 cm

32 cm

Birouri

Suprafață mare
de lucru

Biroul oferă posibilitatea
montării ușilor pe partea
stângă sau dreaptă

Uși pentru Biroul
multifuncțional

Ușile se pot monta pe partea dreaptă sau
stângă. Sunt fabricate din PAL melaminat
colorat, iar parte a acestora este și o
încuietoare cu chei. Prețul este pentru 1 buc.
Dimensiuni: 35,5 x 67,7 cm.

UZ71381 - fag
UZ71100 - arțar
UZ71143 - galben
UZ71329 - portocaliu
UZ71321 - roșu
UZ71522 - albastru deschis
UZ71630 - verde deschis

290 lei
290 lei
290 lei
290 lei
290 lei
290 lei
290 lei

varietate mare
de utilizări
a biroului

Prețul birourilor este fară cutiile de
depozitare. Acestea le puteți comanda
separat de pe pag. următoare, astfel
vă puteți alege culoarea.
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poliță glisantă
pentru tastatură

colțuri
rotunjite
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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

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 ).

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

- 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

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

Compararea mărimii cutiilor
de depozitare
Mică
Mică

Cutie depozitare mare

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 ).

- 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

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 ).

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

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

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

+

Trei culori
noi
gri închis

gri deschis

alb

Mică
Mare
Mică

+

Mică

+

Mică
Mijlocie

portocaliu

verde deschis

roșu

galben

transparent

lime
transparent

albastru

mov

verde

Mare

+
roșu fucsia

Capac practic
potrivit pentru
orice cutie
de depozitare

albastru deschis

albastru
transparent

portocaliu
transparent

mov
transparent
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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
120 cm

m

180 c

60

80

cm

cm

Masă de birou cu picioare din metal

Blatul mesei este realizat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm
în nuanța arțar, prevăzute cu canturi ABS de calitate. Picioarele și
structura sunt din oțel, vopsite în câmp electrostatic. Picioarele sunt
reglabile. Înălțimea mesei împreună cu blatul mesei variază de la 69
până 85 cm.

Birouri

SA1208060 - dimensiuni 120 x 80 cm
SA1408061 - dimensiuni 140 x 80 cm
SA1206071 - dimensiuni 120 x 60 cm
SA1406072 - dimensiuni 140 x 60 cm

SA436028

920 lei
950 lei
850 lei
880 lei

Casetiera este realizată din PAL cu grosimea de 18
mm, în nuanța Arțar. Are 4 sertare, cel superior se
poate încuia. Cu ajutorul rotilelor, se poate muta
ușor. Feroneria de calitate garantează funcționarea
pe termen lung. Sertarele sunt prevăzute cu sistem
de închidere silențios.
Dimensiuni: 43 x 60 x 59 cm.
90 cm

SA181264 - drept 
SA181265 - stâng

1440 lei
1440 lei

Partea
ă
posterioar

Catedră

Fabricată din PAL în nuanța Arțar.
Înălțime: 73 cm. Adâncime: 80 cm.
Vă oferim două lățimi diferite:

SA24120004 - lățime 120 cm
SA25160004 - lățime 160 cm

440 lei
500 lei

41 cm

cm

58 cm

Birou PC

Birou PC practic, ideal și pentru spații reduse.
Este fabricat din PAL în nuanța FAG sau ARȚAR.
Ca avantaje se pot enumera polița glisantă
pentru tastatură și polița pentru unitatea PC.
Dimensiuni: 90 x 51 x 74 cm (L x A x Î).

52 cm

74 cm

Blatul mesei este realizat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, în nuanța arțar,
prevăzut cu margini ABS de calitate. Picioarele și structura sunt din oțel, vopsite în
câmp electrostatic. Picioarele sunt reglabile. Înălțimea mesei împreună cu blatul
mesei variază de la 69 până 85 cm.
Dimensiuni: 180 x 120 x 60 x 80 cm.

1470 lei

Casetieră cu 4 sertare

51

Masă de birou cu picioare metalice - de colț

UZ942 - nunța FAG
355 lei
UZ943 - nuanța ARȚAR445 lei

24 cm

FM00214
418 lei

Birou PC

Biroul spațios este fabricat din
PAL în nuanța arțar. Prezintă
o deschizătură pentru cabluri
și o poliță pentru unitarea
PC..
Dimensiuni: 75 x 70 x 100 cm
(L x A x Î).
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Suportul practic pentru
notebook are o structură de
oțel, iar placa de lucru este
din plăci melaminte MDF.
Înălțimea se poate regla după
nevoie.
Dimensiuni: 73 x 40 x 63 - 93
cm (L x A x Î).

100 cm

NV20533

640 lei

Suport notebook

75 cm

m

70 c

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

Exemple de birouri alcătuite
împreună cu casetiera cu rotile:

(sertare și uși cu încuietoare sau fără încuietoare)
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

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

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

Mese cu colțuri rotunjite și sigure



SPO33J1

960 lei



*Prețul este fără încuietoare



SPO33J3



749 lei



SPO332



*Prețul este fără încuietoare

SPO322

1104 lei



SPO333

715 lei

*Prețul este fără încuietoare



893 lei

*Prețul este fără încuietoare

790 lei

SPO331

SPO32J1

790 lei

*Prețul este fără încuietoare

935 lei



*Prețul este fără încuietoare

SPO321

Oferta completă
de Birouri cu
colțuri rotunjite
din seria
Mobilier
Magic
o puteți regăsi
la pag. 62-63.

935 lei

*Prețul este fără încuietoare

două tipuri
de mânere
71,8 cm

Birouri / Scaune cu structură metalică

SPO32J2

749 lei

*Prețul este fără încuietoare

*Prețul este fără încuietoare



SPO33J2

Posibilități
de combinări
multiple a culorilor
datorită
sertarelor
care se pot comanda
individual

m

c
110

UZ510008

500 lei

Birou

Sertarele nu sunt parte din birou, ele se vând
separat, ceea ce permite alegerea culorilor.
Dimensiuni: 110 x 71,8 x 58 cm (L x Î x A).

Sertar îngust KOLOR PLUS

Atenție, nuanța de
culoare s-a schimbat
față de la nuanța
disponibilă până în
februarie 2021.

Culoarea Culoarea
inițială
nouă

238
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Sertarul este conceput doar pentru birou.
Prețul afișat este pentru 1 buc.
Dimensiuni: 42,6 x 22,4 x 34,8 cm (L x Î x A).

UZ694980 - alb
UZ694114 - galben
UZ694303 - portocaliu
UZ694630 - verde deschis
UZ694628 - verde închis
UZ694314 - roz
UZ694315 - roz închis
UZ694522 - albastru deschis
UZ694523 - albastru închis
UZ694708 - gri

210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei

Sertar îngust KOLOR

Sertarul este conceput doar pentru birou.
Prețul afișat este pentru 1 buc.
Dimensiuni: 42,6 x 22,4 x 34,8 cm (L x Î x A).

UZ594980 - alb
UZ594114 - galben
UZ594303 - portocaliu
UZ594630 - verde deschis
UZ594628 - verde închis
UZ594314 - roz
UZ594315 - roz închis
UZ594522 - albastru deschis
UZ594523 - albastru închis
UZ594708 - gri

210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei
210 lei

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 13:43:21

Scaune ideale pentru tineri și adulți
Scaunele ideale oferă utilizatorului cea mai bună și cea mai sănătoasă ședere, datorită formei speciale, care asigură o postură corectă
a corpului în timpul șederii. Forma ergonomică a spătarului și forma scaunului în sine au fost realizate în colaborare cu experții în
ergonomie, ortopedie, fizioterapie și biomecanică. Acestea sunt fabricate în UE. Scaunele sunt potrivite pentru școli, birouri sau pentru
acasă. Peste tot, unde este importantă ȘEDEREA SĂNĂTOASĂ!

Culorile moderne și designul
atractiv împreună cu tapițeria textilă
crează o soluție ideală pentru
tineri și adulți. Scaunul este rotativ,
fiind reglabil pe înălțime. Parte a
scaunului sunt și suporturile pentru
brațe.Dimensiunile corespund
persoanelor cu înălțimea
159 - 188 cm.

EN140461 - roșu
EN140464 - roz
EN140465 - verde

690 lei
690 lei
690 lei

Peste tot, unde
este importantă
ȘEDEREA
SĂNĂTOASĂ!

Scaun ideal - Visto Classic

Culorile moderne și designul atractiv împreună cu tapițeria textilă crează o
soluție ideală pentru tineri și adulți. Picioarele metalice solide, asigură utilizarea
îndelungată. Dimensiunile corespund persoanelor cu înălțimea 159 - 188 cm.

EN141461 - roșu
EN141464 - roz
EN141465 - verde

550 lei
550 lei
550 lei

Scaun ideal - Storia

Scaunul cu tapițerie textilă și imprimeu distractiv este ideal pentru
tinerii din școli sau pentru acasă. Scaunul este rotativ, fiind reglabil
pe înălțime. Parte a scaunului sunt și suporturile pentru brațe.
Dimensiunile corespund persoanelor cu înălțimea 146 - 176,5 cm.

EN150431 - Fluturi
EN150433 - Mingi
EN150434 - Bufnițe

FM712034

520 lei

Scaun bioru Alex - gri

Scaun relaxant cu spătar de plasă, înălțime
reglabilă și mânere din plastic.
Dimensiuni: 57 x 56 x 87 - 99 cm (L x A x Î).

FM024P599 lei
Scaun tapițat Bergamo

Scaunul este fabricat din lemn masiv de
fag, vopsit în culoarea alb.
Dimensiuni: 46 x 45 x 87 cm.

710 lei
710 lei
710 lei

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

Scaun ideal - Visto

DD930786155 lei
Scaun Taurus

Structură din oțel. Tapițeria este fabricată din
țesătură deasă. Se pot stivui până la 5 buc.
Culoare: albastru.
Dimensiuni: 81 x 53,5 x 43 cm (Î x L x A).
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Mobilier
Scăunele din plastic
Scaunele sunt fabricate din plastic de înaltă calitate, care este durabil și rezistent la zgârieturi.
Construcția solidă face scaunele potrivite chiar și pentru copiii mai mari.
Forma ergonomică a șezutuli și spătarului contribuie la dezvoltarea sănătoasă a
copilului în timpul șederii. Disponibile în 4 culori, care se potrivesc perfect cu mesele noastre.
Pentru o depozitare mai ușoară, scaunele se pot stivui.

Scaune și mese din plastic

Puteți alege din 4 culori

roșu

albastru

verde

Scăunele din plastic
- înălțime 26 cm

Scăunele din plastic
- înălțime 35 cm

YC1126C 63 lei
YC1126M
63 lei
YC1126Z63 lei
YC1126ZL63 lei

YC1435C
YC1435M
YC1435Z
YC1435ZL

Scăunele din plastic
- înălțime 30 cm

YC1130C
YC1130M
YC1130Z
YC1130ZL

se pot stivui

240
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galben

89 lei
89 lei
89 lei
89 lei

Scăunele din plastic
- înălțime 38 cm

74 lei
74 lei
74 lei
74 lei

YC1138C 155 lei
YC1138M155 lei
YC1138Z155 lei
YC1138ZL155 lei
Cu adevăraT o Structura
solidă

Prețurile actuale le puteți regăsi pe site-ul nostru www.nomiland.ro
26. 7. 2021 13:43:33

mese din
plastic

CE
PRACTI
ȘI
GITE
ÎNDRĂ

- blatul mesei are o grosime de 40 mm și este fabricat din
plastic de înaltă calitate, care asigură utilizarea îndelungată;
- fiecare blat este întărit de jos cu o structură metalică
pe care se montează într-un mod simplu picioarele;
- colțurile și marginile mesei sunt rotunjite, prin urmare
sigure pentru copiii mici;
- suprafata mesei este ușor poroasă;
- diversele forme ale meselor se pot combina între ele și
astfel se pot crea o sumedenie de seturi.

Puteți alege din 4 culori
margini rotunjite
și sigure

blat de calitate, gros
de 40 mm
roșu

albastru

verde

galben

Două tipuri de picioare
a) Cu filet

b) cu pini și piuliță

Picioarele se pot regla în înălțime, în cazul
podelei strâmbe, de până la 3 cm.
Fabricat din metal de înaltă calitate, care va
asigura stabilitatea și durabilitarea.
Diametrul piciorului: 7 cm.

Facilitează reglarea pe înălțime de la
40 - 60 cm (a câte 2,5 cm).
Picioarele se mai pot regla pe înâlțime,
în cazul podelei strâmbe, de până la
2 cm, cu ajutorul piuliței de la bază.
Picioarele metalice vor asigura
stabilitatea și durabilitarea.
Diametrul piciorului: 5 cm.

A

3 cm

B

2 cm

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

avantajele meselor
din plastic

2,5 cm
241
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Mobilier
Mese din plastic
Picioarele și blaturile mesei se comandă separat, ceea ce permite alegerea culorilor și formei.
Fiecare blat este prevăzut în partea de jos cu o structură metalică, în care se înșurubează picioarele.

Picioarele puteți să le comandați doar
împreună cu blaturile din oferta noastră
Picioare cu filet - Metalice (set 4 buc.)
45 cm

52 cm

56 cm

Reglarea înălțimii
mesei:
45 - 48 cm

Reglarea înălțimii
mesei:
52 - 55 cm

Reglarea înălțimii
mesei:
56 - 59 cm

YC SH45 R

YC SH52 R

YC SH56 R

YC SH45 B

YC SH52 B

YC SH56 B

YC SH45 G

YC SH52 G

YC SH56 G

YC SH45 Y

YC SH52 Y

YC SH56 Y

165 lei

165 lei

165 lei

Picioarele se pot regla în înălțime, în cazul
podelei strâmbe, de până la 3 cm.
Fabricat din metal de înaltă calitate, care va
asigura stabilitatea și durabilitarea.
Diametrul piciorului: 7 cm

Picioare cu pini - Metalice
set 4 buc.

YC2402C
YC2402M
YC2402Z
YC2402ZL

265 lei
Picioarele cu pini - Metalice
Facilitează reglarea pe înălțime a mesei de la
40 - 60 cm (a câte 2,5 cm).
Picioarele se mai pot regla pe înâlțime, în cazul
podelei strâmbe de până la 2 cm, cu ajutorul piuliței de
la bază. Diametrul piciorului: 5 cm.

Scaune și mese din plastic

Puteți alege din
4 culori
roșu

albastru

verde

Blat masă din plastic - Pătrat

Dimensiuni: 122 x 61 cm.

Dimensiuni: 62 x 62 cm.

YC002C 165 lei
YC002M 165 lei
YC002Z 165 lei
YC002ZL 165 lei

Blat masă din plastic
- Dreptunghi

galben

Structură metalică

YC001C 295 lei
YC001M 295 lei
YC001Z 295 lei
YC001ZL 295 lei

Structură metalică

Exemple de așezare

242
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Puteți alege din
4 culori
roșu

albastru

Dimensiuni: 122 x 61 cm.

YC003C 260 lei
YC003M 260 lei
YC003Z 260 lei
YC003ZL 260 lei

verde

galben

Blat masă din plastic
- Cerc
Diametru: 115 cm.

YC004C 465 lei
YC004M 465 lei
YC004Z 465 lei
YC004ZL 465 lei

69

cm

56 cm

122 cm

Structură metalică

Structură metalică

Exemple de
seturi

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

Blat masă din plastic
- Trapez
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Mobilier
Scăunelul ideal
„Sănătatea copilului pe primul loc” a fost motto-ul principal în timpul proiectării acestor scăunele. Acestea sunt linii speciale de
produse care au ca scop susținerea posturii corecte a corpului copiilor de la o vârstă fragedă, pentru a evita diverse probleme
cu coloana vertebrală, la o vârstă înaintată. Utilizarea lor este recomandată atât la grădiniță, la școală cât și la domiciliu. Forma
ergonomică unică a spătarului și forma scaunului în sine au fost realizate în colaborare cu experții în ergonomie, ortopedie,
fizioterapie și biomecanică. Scăunelele sunt fabricate din plastic în UE și datorită tehnologiilor unice de producție, garantează
longevitatea utilizării. Înălțimea scăunelelor este în conformitate cu standardele europene.

De ce scăunelul ideal?
■ Forma concavă - convexă a spătarului oferă o poziție corectă a corpului și sprijină
fixarea adecvată a coloanei vertebrale în timpul șederii confortabile.
■ Partea superioară mai largă a spătarului - asigură o postură corectă a umerilor.
■ Forma convexă a șezutului - permite așezarea corectă a picioarelor.
■ Formă sigură - marginile rotunjite ale scaunului previn rănirea persoanei așezate.
■ Materialului scăunelului - finisajul suprafeței asigură o întreținere ușoară.
■ Structura durabilă - tehnologia unică garantează longevitatea utilizării.
■ Ecologic - respectă pe deplin condițiile de reciclare.

Cod de comandă:
Codul tipului de scăunel / Codul înălțimii șezutului / Codul culorii

Scaune ergonomice Ideal

Fiecare înălțime este disponibilă doar în anumite
				
variante de culori
Culoare

Cod Culoare

Tip: Classic
COD: EN110

Tip: Classic Soft
COD: EN111

Tip: Spider
COD: EN120

Tip: Spider Soft
COD: EN121

Înplțimea
șezutului

Cod

Variante
de culori

26 cm

170 lei

295 lei

185 lei

310 lei

26 cm

26

01, 02, 04, 05

02

31 cm

195 lei

310 lei

200 lei

335 lei

31 cm

31

01, 02, 04, 05

03

35 cm

200 lei

330 lei

235 lei

360 lei

35 cm

35

01, 02, 04, 05, 06

04

38 cm

220 lei

345 lei

250 lei

375 lei

38 cm

38

01, 03, 05, 06

05

43 cm

235 lei

360 lei

265 lei

379 lei

43 cm

43

01, 05, 06

06

46 cm

250 lei

375 lei

279 lei

390 lei

46 cm

46

01, 05, 06, 07

07

01

4 MODELE DIFERITE

Classic

Classic Soft

Spider

Spider Soft

al .
de vs
li id
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n
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Scăunelul ideal
Classic Soft

Scăunelul ideal
Spider

Scăunelul ideal
Spider Soft

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

Scăunelul ideal
Classic

mai bine preveniți
decât să tratați
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