Понудата важи од 05.05.2022 до 08.06.2022 или додека траат залихите.

24x 19.637,00
ЛИБЕРТА кујна по
мерка,
состав од сликата,
дрвениот дел*
942.555,00 471.277,00

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА
на дрвениот дел
на кујната

Месец на кујни

* aпаратите, мијалникот,
цоклето и задната лајсна
се продаваат посебно

со одлични попусти!

-35%
попуст

-50%
попуст

• Хрватско производство
• стручно советување
• бесплатно мерење во вашиот дом
• бесплатен предлог за идејно решение
• услуга дизајн на ентериер

до

кујни по
мерки

www.prima-mebel.mk

на маси и
cтолици

БЕСПЛАТНО ЗЕМАЊЕ
МЕРКИ ВО ВАШИОТ ДОМ

БЕСПЛАТНО 3Д
ПЛАНИРАЊЕ

УСЛУГА ДОСТАВА И МОНТАЖА
ВО ЦЕЛА МАКЕДОНИЈА

попуст

-5o%

МДФ

24x 15.14800

фронт

АМЕЛИЈА кујна по мерка,
состав од сликата, дрвениот дел*
727.117,00 363.558,00

Безшумно
затворање

Амелиа МДФ мат фронтови

голем избор
на рачк и во
четири завршни
обработки
(инокс,
хромирани,
црни и бакарни)

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА
на дрвениот дел
на кујната

+ 10 години
гаранција
на оковот

+ 5 години
гаранција
на оковот

Амелиа корпуси

* aпаратите и мијалникот се
продаваат посебно

24x 11.887,00

Голем избор на
дополнителна
опрема

попуст

-5o%

АУРОРА кујна по мерка,
состав од сликата, дрвениот дел*
570.585,00 285.292,00

можност за избор
на декор на корпус
и фронт
АЛУ С и L
профил на
рачки

Aурoра фронтови

Aурoра корпуси

Безшумно
затворање

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА
на дрвениот дел
на кујната

попуст

-5o%

+ 10 години
гаранција
на оковот

* aпаратите и мијалникот се
продаваат посебно

24x 7.307,00

МДФ
висок
сјај

CAPA кујна по мерка,
состав од сликата, дрвениот дел*
350.722,00 175.361,00

Сара корпуси

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА
на дрвениот дел
на кујната

+ 10 години
гаранција
на оковот

успорувачи на
вратите и фиоките
за мезшумно
затворање
вклучени во цената
* aпаратите, мијалникот, цоклето и задната
на елементите
лајсна се продаваат посебно

Сара МДФ фронтови

БЕСПЛАТНО ЗЕМАЊЕ
МЕРКИ ВО ВАШИОТ ДОМ

БЕСПЛАТНО 3Д
ПЛАНИРАЊЕ

попуст

-5o%

УСЛУГА ДОСТАВА И МОНТАЖА
ВО ЦЕЛА МАКЕДОНИЈА

24x 7.059,00

Голем избор на бои
ма МДФ фронт во
мат изведба

ЦВИТА кујна по мерка,
состав од сликата, дрвениот дел*
338.857,00 169.428,00

Цвита корпуси

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА
на дрвениот дел
на кујната

на дрвениот дел
на кујната

+ 10 години
гаранција
на оковот

Успорувачи
на вратите и
фиоките за
безшумно
затворање
вклучени во
елементите

Цвита мат и супермат МДФ фронтови

* aпаратите, мијалникот, цоклето и задната
лајсна се продаваат посебно

попуст

24x 3.741,00

-5o%

HEA кујна по мерка,
состав од сликата, дрвениот дел*
179.587,00 89.793,00

Hea корпуси

Hea фронтови

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА
на дрвениот дел
на кујната

Успорувачи на вратите
и фиоките за безшумно
затворање вклучени во
елементите

* aпаратите и мијалникот се
продаваат посебно

попуст

-5o%

24x 4.465,00
ЛOPEНA кујна по мерка,
состав од сликата, дрвениот дел*
214.305,00 107.152,00

Лорена корпуси

Успорувачи
на вратите и
фиоките за
безшумно
затворање
вклучени во
елементите

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА
на дрвениот дел
на кујната

* aпаратите и мијалникот се продаваат посебно

Лорена фронтови

БЕСПЛАТНО ЗЕМАЊЕ
МЕРКИ ВО ВАШИОТ ДОМ

БЕСПЛАТНО 3Д
ПЛАНИРАЊЕ

попуст

-35%

24x 4.221,00

можност за
купување
по елементи

фронтови
од Иверка
или МДФ

УСЛУГА ДОСТАВА И МОНТАЖА
ВО ЦЕЛА МАКЕДОНИЈА

PEA модуларна
кујна
состав од сликата,
дрвениот дел*
155.867,00 101.313,00

TIP-ON
отварање

Реа фронтови

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА
на дрвениот дел
на кујната

попуст

-35%

укопна
рачка на
долните
елементи

Реа корпуси

*апаратите и умивалникот не се вклучени во цената, цените се од информативен карактер
можност за
купување
по елементи

МДФ

попуст

-35%

висок
сјај

24 x2.900,00
КЛАРА модуларна кујна
состав од сликата, дрвениот дел*
107.075,00 69.598,00

метабокс
фиоки
и отклопни
амортизери

кочници на
фиоките

Клара корпуси

Клара фронтови

*апаратите,
мијалникот, цоклето
и задната лајсна се
продаваат посебно

ГОДИНИ

24 x 3.101,00
ЈУЛИЈА модуларна
кујна состав од сликата,
дрвениот дел*
114.512,00 74.432,00

метални
рачки

МДФ

фронт

отклопни
амортизери

метабокс фиоки

Јулија фронтови

Јулија корпуси

*апаратите, мијалникот,
цоклето и задната лајсна
се продаваат посебно

ГАРАНЦИЈА
на дрвениот дел
на кујната

COCO maison -10%
декорации за дом

попуст

-35%

попуст на
COCO maison
асортиманот

12x 2.021,00

БИЛИ
огледало

ЕЛА модуларна кујна
состав од сликата, дрвениот дел*
37.314,00 24.254,00
МАКАРОН
табуретка

Ела корпуси

мат
медијапански
фронт
со рустикален
дизајн

Ела фронтови

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА

*апаратите, умивалникот, цоклето и задната лајсна се продаваат посебно

на дрвениот дел
на кујната

АБИГАИЛ
вазна
15 x 15 x 21 см
3 ком

СОЛЕИ сат,

дијаметар 59 см

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА
на дрвениот дел
на кујната

БЕСПЛАТНО ЗЕМАЊЕ
МЕРКИ ВО ВАШИОТ ДОМ

БЕСПЛАТНО 3Д
ПЛАНИРАЊЕ

УСЛУГА ДОСТАВА И МОНТАЖА
ВО ЦЕЛА МАКЕДОНИЈА

попуст

три нијанси на даб
во комбинација со
црна метална плоча

-30%

18.038,00
ФРАНК маса

76 x 160 (+40) x 90 см
27.750,00

4.770,00
ДАВОС столица
различни бои
7.338,00

модерно
метално
постоље

Достапни плочи на масата

60.599,00

достапна и
во димензија
180 (+50) x 90 см

АСЕНСИО маса,

160 (+40) x 90 x 76 см, масивно
дрво - изб.даб масло
93.229,00

7.433,00
МОЛИНО столица,

јадро сунгер,
различни бои
11.435,00

7.930,00
МОЛИНО фотеља,

јадро сунгер,
различни бои
12.200,00

27.463,00
ТЕНОР барска маса
102 x 100 x 100 см
42.250,00

попуст

-35%

COCO maison -10%
декорации за дом
попуст на
COCO maison
асортиманот

ЛУНА послужавник,

ИСЛА

38 см

вазна,
висина 19см

ЕМИ

перниче,
45 x 45 см

11.517,00

ТЕНОР барска фотеља
113,5 x 61,5 x 58 см
17.719,00

ТЕЈЛОР

чинија

ЛИРОЈ
шола

9.420,00

попуст

-35%

избор на изведба
на плоча на масата
од МДФ во повеќе
димензии

ВИВО фотеља
џебно јадро,
различни бои
14.492,00

6.881,00
ВИВО столица
џебно јадро,
различни бои
10.586,00

џебно јадро
обложено со
ХР пена

73.671,00

ногалки и
конструкција од
избелен даб или бука

ВЕРТО маса
180/220 x 90 x 76 см,
различни бои
113.341,00

попуст

51.124,00

-35%

АВАНО маса
160 (+40) x 90 x 76 см
различни бои
78.653,00

9.136,00

плоча од
различни
изведби
на МДФ

ногалки и
конструкција
од избелен даб
или бука

попуст

-30%

ЛАГО фотеља, јадро од два
типа на пена
различни бои
14.055,00

различни
димензии

7.088,00
ЛАГО столица, јадро од
два типа на пена
различни бои
10.905,00

26.500,00
ДАВОС маса
160 (+50) x 90 x76 см
40.770,00

6.918,00

ТЕНОР столица
избелен даб или избелено масло
10.643,00

Достапни плочи на масата

Достапни ногалки на масата

попуст

попуст

-35%

-30%

oтворање на
елементите
со tip-on
механизам

81.262,00
ЛИБЕРТА
модуларен регал
состав од сликата
125.019,00

Kорпуси и
декоративни
плочи

МОДУЛАРЕН

Aкрилен фронт
во мат и сјај

СИСТЕМ

aкрилни
фронтови во
мат или сјај
изведба

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА

-35%

ЛИБЕРТА претсобје
состав од сликата, 150 см
52.876,00

27.049,00

Подвижен
наслон

попуст

37.013,00
ТОМАС фотеља
104 x 96 x 95/82 см
41.614,00

38.683,00
ТОМАС двосед
170 x 96 x 95/82 см
59.512,00

71.741,00

Масивна
конструкција

МОДУЛАРЕН

СИСТЕМ

попуст

-35%

Со функција на
извлекување

ТОМАС тросед
200 x 96 x 95/82 см
110.371,00

веќе од

7.710,00

ГОДИНИ

КВАДРО клуб маса, 60 x 90/37 см,
санремо, храст чалет, бела сјај

Функција на
пуштање со
вграден душек
и кутија за
постелнина

Достапни бои:

ГАРАНЦИЈА

45.955,00
КАТАНИА тросед
87 x 236 x 95 см, лежај 218 x 118 см
различни бои
70.700,00

врвна удобност на
седење и спиење од
двата слоја на ХР пена и
брановидната опруга

попуст

-30%

22.639,00
ХВАР лежај со извлекување
200 x 89 x 86/78 см
лежај: 200 x 140 см
различни бои
32.342,00

Со функција на
извлекување
Достапни бои:

ГОДИНИ

избор на раконаслони

ГАРАНЦИЈА

72.100,00

попуст

-35%

АМЕЛИЈА претсобје
состав од сликата, 210 см
103.000,00

МДФ

фронт

138.157,00
АМЕЛИЈА
модуларен регал
состав од сликата, 270 см
212.550,00

попуст

-30%

Амелија МДФ мат фронтови и корпус

МОДУЛАРЕН

ГОДИНИ

СИСТЕМ

ГАРАНЦИЈА

попуст

-35%

•
•
•
•

квалитетни ткаенини отпорни на абење и лесни а одржување
модули со можност за пуштање
ладнолиена пена и брановидни федери
ергономски наслон од 113 степени за потполна удобност
и опуштеност
• практични спојници на секој модул за едноставно спојување

Главонаслонот
се продава
посебно

85.013,00
ПАЛМАНОВА аголна
гарнитура
87 x 276 x 98 см
лежај: 185 x 124 см
130.790,00

19.213,00

САЛЕРНО клуб маса,
45 x 115 x 65 см,
санремо, храст чалет, бела сјај
29.558,00

Достапни бои:

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА

МОДУЛАРЕН

СИСТЕМ

попуст

-35%

подвижни
главонаслони
за удобно
седење

достапно во еко
кожа и 2 врсти
квалитетни
штофови

105.040,00
ОВИЕДО ПРЕМИУМ
аголна гарнитура,
262 x 104 x 95/104 см
161.600,00

веќе од

4.890,00

ПАСКАЛ ФИ клуб маса,
45 x 45/90 x 40 см,,
санремо, храст чалет, бела сјај

модули со
можност за
пуштање

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА

дрвени ногалки
во три различни
завршни
обработки
МОДУЛАРЕН

СИСТЕМ

Достапни бои:

54.746,00
ДАВОС модуларен регал
состав од сликата, 362 см
(во цената не е вклучена
комодата и клуб масичката),
84.225,00

попуст

-35%

можност за
избор на
различни
комбинации
на бои

ДАВОС
модуларен
програм
претсобје

попуст

-30%

голем избор
на елементи

МДФ

фронт

корпус

модерни
заоблени
метални мат
рачки

фронт
МОДУЛАРЕН

СИСТЕМ

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА

попуст

-35%

41.194,00

брановидна
опруга и
ПУ пена во
седиштето за
долготрајно
седење и
одмарање

AЛЕГРA аголна гарнитура,
257 x 183 x 90 см
63.375,00

Достапни бои:

100%

попуст

-35%

вистин
ск
кожа а

попуст

-30%

практична
кутија за
постелнина

се пушта во
голем лежај
Достапни бои:

156.480,00
ПИКЕ кожна гарнитура,
89 x 264 x 215 см,
лежај: 195 x 122 см
240.739,00

cедиште со брановидна
опруга и ПУ пена за
исклучива удобност

52.500,00
ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА

ДОРА аголна гарнитура,
93 x 280 x 177/94 см,
лежај: 218 x 118 см
75.000,00

со функција на
пуштање во
лежај и кутија
за постелнина

попуст

33.341,00

-30%

УМБЕРТО кревет
160 x 200 см
51.294,00

Достапни бои:

простор за
постелнини
под подниците
со подигање

попуст

-30%

*Душекот не е вклучен во цената

4.720,00

3

1 КАРЛА

ноќно ормарча 2ф
42,5 x 54 x 44,5 см
6.742,00

11.789,00

2 КАРЛА кревет
98 x 168 x 214 см
16.842,00

2

35.501,00

4

3 КАРЛА ормар со

огледало 4Д
220 x 181,6 x 54,5 см
50.716,00

8.950,00

4 КАРЛА комода 3ф

1

79 x 108 x 44,5 см
12.786,00

корпуси/
фронтови

• кревет, ормар и ноќно ормарче во ист стил и декор
• kлизгачки ормар достапен во 3 ширини
• различни комбинации на корпус и фронт

попуст

-30%

попуст

-35%

20.808,00
OCKAР ЛУКС лизгачки
ормар, 212 x 200 см
29.725,00

5.724,00
OCKAР ЛУКС кревет,
200 x 160 x 92 см
8.806,00

158 см

200 см

270 см

Расположливи
бои на корпус
Расположливи
бои на фронт

2.179,00
OCKAР ЛУКС ноќно
ормарче 1Ф
3.352,00

8 модели на ормани со
стандардни врати и 2
лизгачки ормани

попуст

-30%

3.213,00

3

1 ПАОЛА наткасна 2Ф,
41 x 48 x 40 см, 4.590,00

11.602,00

17 елементи во
програмата

2 ПАОЛА kревет,
210 x 160 x 93 см,
16.574,00

2
1

16.066,00

4

3 ПАОЛА орман со

огледало, 135 x 203 x 53 см,
22.952,00

8.231,00

Расположливи комбинации
на фронтови и корпуси:

4 ПАОЛА орман,

90 x 203 x 53 см, 11.759,00

веќе од

попуст

-50%

попуст

-50%

30 cм

КВАНТУМ душек, со посебно Quantum Edge Elite џебно јадро од 15см кое е поделено
во 7 зони на удобност. Од горната страна на јадрото е обложено со 4см високоеластична
ХР пена и 2см латекс. Од долната страна има облога од 4 см ХР пена. Врвната удобност,
освен исклучителниот состав на јадрото, ја допринеси и навлаката на душекот во кој
од горната страна е зашиена 2см Хиперсофт пена за дополнителна мекост. Богатата
комбинација на квалитетни материјали гарантира квалитетен и здрав одмор. Достапни
димензии: 90x190см, 80/90/120/140/160/180х200см, 80/90/160/180х210 см.

CM

100

веќе од

Штепано плетиво

12.920,00

7 зони на
удобност

ХР пена

џебно високоеластична различни висина вградени
тврдини
јадро
пена / HR
29 см вентили

превртувајте го
носивост на латекс антибактериска хоризонтално и
навлака
вертикално
душекот

попуст

-50%

џебно
јадро

100

H3

високоеластична
пена / HR

висина
30 см

носивост на
душекот

тврдо

веќе од

13.201,00

попуст

ПУ пена

CM

H4

Аегис плетиво

H3

СИРИУС ФЛАМИНГО душек, исклучиво висок душек со џебно јадро со зголемена
цврстина, двострано обложен со ХР пена. Комбинацијата на материјали одлично го
потпираат телото и даваат посебна удобност при спиењето. Овој исклучиво цврст
и еластичен душек има декоративна навлака со мотиви на фламинго. Навлаката е
штепована со богат слој од полиестерска вата за дополнителна мекост и удобност.
Достапни димензии: 90 x 190 cm, 80/90/120/140/160/180 x 200/210 см

мемори пена

29 cм

-50%

18 cм

18 cм

ВИТАСАН ЕКСТРА душек, антибактериска зимско-летна навлака изработена
од Тенцел плетиво, кое има единствена можност за контрола на влагата со што
се намалува развојот на бактериите. Витасан Екстра е повеќезонски анатомски
душек изработен од ладнолиена пена со зголемена цврстина профилирана во 7
зони. Зоните се прилагодуваат према линијата на телото и на правилен начин го
потпираат ‘рбетот. Достапни димензии: 80/90/140/160/180 x 200 см
H3

високоеластична
пена / HR

тврдо

носивост на
душекот

-30%

2.307,00

ЕКОНОМИК подница,
190/200 x 70/80/90 x 6 см

СОФТИСАН ДУО душек поради својата исклучива удобност и прозрачна
мекост, посебно е погоден за лица на кои им е потребно максимално
растеретување на зглобовите и мускулите и за лица кои долготрајно лежат.
Достапни димензии: 80/90 x 190 см, 80/90/120/140/160/180 x 200 см

CM

100
5 зони на
удобност

веќе од
попуст

16.813,00

ХР пена

латекс

навлака со
хиперсофт
пена

21.609,00

ХР пена

веќе од

џебно јадро

*Душекот и подницата не се вклучени во цената

26 еластични
летвички

висина
18 см

H3

30°

H4

различни
тврдини

антибактериска
навлака

навлака
која се
пере

85
носивост на
душекот

36.964,00

попуст

-30%

MEAHДAP регал
205 x 270 x 42/32 см
52.806,00

МДФ рачки
во декор на
корпусот

17.696,00

MEAHДAP комода
83,2 x 182 x 43 см
25.279,00

корпус

СИСТЕМ

попуст

-30%

фронт

Алуминиумски
оквир за декор на
корпусот

МОДУЛАРЕН

•
•
•
•

можност за нарачка на лев или десен агол
квалитетна модерна ткаенина и фиксен наслон
конструкција и ногалки од масивно дрво
вградени пневматски подигнувачи и кутија за
постелнина

48.264,00
ОРИОН ПРЕМИУМ (Л/Д)
аголна гарнитура
265 x 220 x 86 см, лежај: 190 x 120 см,
различни бои
68.948,00

6
.718,00
-35%

со функција на
пуштање во
лежај и кутија
за постелнина

попуст

КАПРУН клуб маса
42,5 x 90 x 55 см
10.336,00

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЈА

попуст

-30%

Достапни бои:

35.210,00

ОДЕСА аголна гарнитура,
86 x 228 x 164 см
лежај: 195 x 119 см
50.300,00

попуст

-40%

18.900,00

попуст

-30%

декоративни
перничиња
вклучени во
цената

ВИС лежај со извлекување
204 x 93 x 88/78 см
лежај: 200 x 144 см
27.000,00

кутија за
постелнина

Достапни бои:

Со функција на
извлекување

Достапни бои:

Конструкција
од масивно
буково дрво

26.460,00

МИА аголна гарнитура
199 x 155/85 x 90/75 см, лежај: 190 x 120 см
37.800,00

попуст

-30%

со можност за
вградување на
расвета

попуст

-30%

19.279,00
БОНИНИ регал,
280 x 200 x 45 cм
27.542,00

висок сјај

со функција на
извлекување

Достапни бои:

попуст

-30%

перничињата
се вклучени во
цената

функција
за пуштање
и кутија за
постелнина

43.400,00
МИЛАНО П аголна
гарнитура,
332 х 207/171 х 88 см
62.000,00

Достапни бои:
лежај за спиење
320 х 117 см

попуст

-30%

можност за
купување на
поединечни
елементи

попуст

-30%

21.132,00
ХАВАНА регал,
261 x 192 x 52 см,
сонома/бела
30.188,00

16.793,00
БРАЧ лежај
со извлекување
200 x 89 x 86/78 см,
лежај 200 х 140 см
23.990,00

со функција на
извлекување

Достапни бои:

попуст

-35%
работна
плоча
вклучена во
цената

37.050,00
УНА модуларна кујна,
200 x 220 см ,
состав од сликата,
дрвениот дел*
57.000,00

Pасположливи бои
на корпус

модерен дизајн
без рачки
*во цената не се вклучени апартите и умивалникот

попуст

Pасположливи бои
на фронт

попуст

-35%

-35%

попуст

достапна и
во димензија
160 x 80 x 76 см

работна
плоча
вклучена во
цената

можност за
купување
по елементи

18.525,00

ЛОРА модуларна кујна,
состав од сликата, 140 см,
дрвениот дел*
28.500,00
*во цената не се вклучени апартите и мијалникот

попуст

-35%

-40%

во понудата
барски и
полубарски
столици

4.352,00
ВИТА столица
различни бои
6.695,00

10.504,00
ПАБЛО маса
140 x 80 см
даб шале/бело
17.506,00

попуст

-35%

попуст

-35%
работна
плоча
вклучена во
цената

Pасположливи бои
на корпус
Pасположливи бои
на фронт

8.634,00

АЛДО маса, 120 x 80 x 76 см,
различни бои 13.283,00

21.125,00

5.396,00

СКАЛА столица, бука сива/
т. сива, бука бела/розева
8.302,00

*во цената не се вклучени
апартите и мијалникот

HOЛА модуларна кујна,
состав од сликата, 180 см,
дрвениот дел*
32.500,00

МДФ

попуст

-35%

фронт

работна
плоча
вклучена во
цената

35.100,00
РИТА блок кујна,
состав од сликата 260 см,
дрвениот дел*
54.000,00
Pасположливи бои
на корпус

*во цената не се вклучени апартите и мијалникот

попуст

-35%

Pасположливи бои
на фронт

24.517,00
БРУНО маса со пуштање
180(+40) x 90 x 76 см
37.718,00

см
+40)
180(

БРУНО маса со пуштање
160(+40) x 90 x 76 см
36.575,00 23.774,00;
БРУНО фиксна маса
100 x 80 x 76 см
18.282,00 11.883,00

Достапни плочи на масата

4.997,20

7.209,15
ДЕМЕТРА фотелја,
различни бои
11.091,00

антрацит
сива

бела

црна

ДАБЛИН столица
различни бои, ногарки од даб
7.688,00

попуст

попуст

-30%

-40%

2.390,00
веќе од

ХАРИ полици
55/71 x 111/147/
183/218 x 29 см
бела, бодега, сонома,
волфрам сива

корпус

фронт

дополнителни бои
на чевларникот

24.161,00
ОСКАР лукс предсобје
34.515,00

попуст

-30%

43.050,00

седиште и
раконаслон
обложени со
ПУ пена

Конструкција од
масивно дрво и
метални спојни
елементи

СОРДОНА аголна
гарнитура
276 x 174/84 x 85/71 см
лежај: 242 x 111 см
61.500,00

2 наслони
кои се вадат
со функција
на пуштање
во лежај

веќе од

4.890,00

Достапни бои:

ПАСКАЛ ФИ клуб маса,
45 x 45/90 x 40 см;
санремо, храст чалет, бела сјај

38.610,00

попуст

-30%

попуст

-35%

ЛИНА француски кревет
180 x 200 см
59.400,00

џебно јадро
со висина
од 14см

8.453,00
OCKAP ЛУКС ормар 4B,
90,4 x 52 x 212,4 см
13.004,00

19.055,00
фронт

простор за
постелнина
под душекот

OCKAP ЛУКС ормар
6B + 3Ф,
180 x 52 x 212,4 см
29.316,00

ПУ пена

корпус

боја на штоф/боја на кедер
(украс на узглавје)

веќе од

7.108,00
ПРИМАСАН
душек, 80/90 x 190;
80/90/140/160 x 200 см
Навлака: Декоративно
плетиво прошиено со
полиестерска вата.

веќе од

8.266,00

23.586,00
АДАМ лизгачки ормар
212,8 x 200 x 56,4 см
различни бои
33.694,00

БУОНА НОТЕ душек,
80/90/140/160/180 x 200 см.
Мек душек со брановидно
профилирана ПУ пена која
ја прати линијата на телото
и правилно го потпира
‘ретот. Навлаката од Аегис
плетивото има изразени
антибактериски својства.

16 cм

CM

џебно
јадро

висина
16 см

ПУ пена

H2

100

средно
тврдо

носивост на
душекот

ПУ пена

-35%

попуст

-50%

Аегис
плетиво

попуст

17 cм

CM

H2

70

висина
17 см

средно
тврдо

носивост на
душекот

ПУ пена

Скопје, Борис Трајковски бр.166 нас. Кисела Вода, Т:(02) 2700 232, М: 070 366 348 / Скопје, бул. Македонско Косовска Бригада бр. 75 нас. Чаир T: (02)
2633 396, М: 070 267 742 М: 070 267 801 (инфо за кујни) / Скопје, ул. Ѓорче Петров бр. 7, СП Планет, Т: 072 308 505 / Куманово, ул. Димитар Влахов
бр. 52 тел. 031/383-360, М 075/297-321 (стар ресторан Палас)/ Прилеп, ул.Сотка Ѓорѓиоски бб (сутерен во катна гаража, Т/Ф : (048) 411 040 / Охрид,
ул.Железничка бб, Т/Ф : (046) 209 939, М: 071 393 610 / Битола, ул.Довлеџик бр.230 (спроти црквата Св. Архангел), Тел. 047/216-721, М:072/279-930
www.prima-mebel.mk

Понудата важи од 05.05.2022 до 08.06.2022 или додека траат залихите. Во сите наведени цени е вклучен акцискиот попуст. Количините се ограничени.
Не е возможно да се кумулираат различни видови на попусти. Не одговараме за евентуални печатни грешки и разлики во бојата. Сите цени се
изразени во денари и се со пресметан ддв. /За плаќање на рати попустот се намалува во зависност од бројот на ратите и то: 5% за 12 рати, 10% за 24
рати, 15% за 36 рати и 20% за 48 рати.

