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aceastã formã modernã în care designul este inspirat de actual. 
Înãlţimea spãtarului şi profunzimea ezutului reglabile, 
contribuie la confort şi oferã diferite posibilitãţi de utilizare a 
canapelei. La acest model avem opţional pernã micã pentru 
spãtar, care permite un şi mai mare confort. Modelul are, de 
asemenea extensie şi sertar pentru lenjerie de pat.
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3   247/82(95)/102
3F 247/82(95)/102

pernă - opţionalăextensia = 194/138

2   182/82(95)/102
2S 182/82(95)/102

măsuţă Cafea  100/48/601   110/82(95)/102



noptieră

solaris
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pat tapitat in piele naturala cu noptiere tapitate in piele naturala. 
O piesã interesantã şi practicã de mobilier este tablia patului care 
se apleacã astfel incit patul sã devinã comod cind se sta la 
televizor sau la citit.

Bed 1.6 M 
Back leather

170x94x232 cm
s. 160x200 cm

Bed 1.6 M 
Back ? bertex

170x94x232 cm
s. 160x200 cm

Bed 1.8 M 
Back leather

190x94x232 cm
s. 180x200 cm

Bed  1.8 M
Back ? bertex

190x94x232 cm
s. 180x200 cm

 Dimensions given as follows
width x height x depth

Bedside table/

42x46x46
cm



masuţă Cafea 100/48/60

taburet   56/42/58

2F/SSE/2S   242/83/242 cm

extensia = 200/135
3   238/83/91
3F 238/83/91 cm

2S 174/83/91 cm

părţi reglabile

bacardi

extensia = 200/135
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şi o potrivire perfectã pentru 
poziţiile, formele şi nevoile 
dorite. Modelul poate avea 
extensie şi un sertar 
încãpãtor pentru lenjerii de 
pat.

Acest model va satisface cei mai pretenţioşi clienţi care 
caută produse la modã, funcţionale şi care se disting 
prin cea mai înaltã calitate. O soluţie inovatoare este 
reglajul părţilor laterale, pentru a le permite orice aliniat

1  79/83/91



frizzante

extensia = 192/134z = tetieră - opţionalăextensia = 192/134

2,5F/SE/2  255/85/240

1  101/85/932  158/85/933F  193/85/93

2,5F/REC  261/85/173 cm

măsuţă Cafea  100/48/602,5F  173/85/93

extensia  = 192/154

este un clasic modern, ferm încorporat în tendinţele 
actuale. Potrivit pentru interioarele moderne cât şi 
tradiţionale. Cotiera reglabilã permite sprijin lateral 
suplimentar. Modelul are, de asemenea, tetierã, 
extensie şi un container pentru aşternut.

cotiere mobile
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măsuţă Cafea 100/48/60 1 114/82/92 2.5 194/82/92

2QF/REC 252/82/189 cm 2,5/SE/3F 262/82/277 cm

extensia = 192/134 extensia = 192/134extensia = 192/123 z = tetieră - opţională
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ritmo
pentru cei care apreciază confortul. Noutate 
sunt braţele mobile, care pot fi ajustate la 
înalţimea dorită. Pot avea extensie sau 
container depozitare aşternut. Puteţi alege 
tetiere.

3   208/82/92
3F 208/82/92



 

CANAPELE din piele sau stof ;  MASUŢE  CAFEA; mobilier casnic; MOBILIER HOTELIER; plite;  
BARURI;  decoraţiuni;  GALERII  inox  sau  fier forjat; minibaruri;  electrocasnice  încastrabile  TEKA   
FRANKE   ARISTON;  hote;  LAMPADARE; saltele;  FIER  FORJAT;  lenjerii  pat;  CORPURI  ILUMINAT; 
ustensile  bucătărie BergHOFF;  dormitoare;  MOBILIER  BUCĂTĂRIE;  mobilier la comandă;  cuptoare;  
PATURI;  chiuvete  încastrabile;  DRESSINGURI; prosoape baie; PATURI PIELE; frigidere; CADOURI; 
mobilier grădină - outdoor;  cafenele; MOBILIER   PENTRU   CAMERA   DE   ZI;  scaune  şi  mese;  
BIROURI;  camere  tineret;  balustrade inox sau fier forjat;  SCAUNE  ERGONOMICE;  uşi  de  interior;  
recepţii;  PATURI  rabatabile;  porţi  şi  GARDURI  fier  forjat;  mobilier  DE  BAIE; seif camera hotel.

ă

Toate modelele de canapele sunt de import şi sunt îmbrăcte cu piele naturală 100 % sau material textil foarte rezistent şi uşor de întreţinut.
Livrări şi montaje în jud.:  BUCUREŞTI   ILFOV   CONSTANŢA   PRAHOVA   BRAŞOV   BRĂILA   BUZĂU   OLT   GALAŢI   ARGEŞ   
VRANCEA   DÂMBOVIŢA   CĂLĂRAŞI   GIURGIU   VÂLCEA   TELEORMAN   TULCEA   COVASNA  
Pentru arhitecţi, parteneri sau cei interesaţi să devină revânzători: distributie@canapeledinpiele.ro    
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Grupul de firme FEERIA
din 1991
e-mail: office@canapeledinpiele.ro
www.canapeledinpiele.ro
www.feeria.ro
www.fierforjat.info.ro
fax: 021 404 33 42
mobil: 0740 150 005

Magazine FEERIA:

BRASOV - Calea Bucuresti 281 (intrarea dinspre Predeal)

BUSTENI - Complex COSTILA  etaj 1
SINAIA     - magazin Winmarkt etaj 1


