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norocoasa! 
Dragă client,
În acest catalog te invit să descoperi, alături de Homeology și brandurile  
tale preferate, câteva trucuri care te vor ajuta să te bucuri de o toamnă 
frumoasă, să îți transformi căminul într-o oază de relaxare și să îți menții 
sănătatea.
Alături de Delimano vei pregăti rapid și ușor toate preparatele delicioase  
de care vrei să te bucuri din plin și în sezonul rece.
De asemenea, Dormeo ți-a pregătit o mulțime de produse noi, perfecte 
pentru a-ți încălzi și transforma dormitorul tău și al celor mici, așa cum 
îți dorești.

Preț întreg

Preț redus

Preț Club 5* 

Extra 5% reducere  
la prețul final pentru 

membrii Club 5*

SEMNIFICAȚIA PREȚURILOR

RATE
Cumpără acum. Plătești treptat.  Ai rate ușoare 
de la una dintre instituțiile financiare partenere 
pentru cumpărături de cel puțin 399 lei.

100% GARANȚIE
Dacă nu ești mulțumit de calitatea produselor 
achiziționate le poți returna în termen de 14 zile și 
vei primi garantat banii înapoi. Consumatorul va 
suporta costul legat de returnarea produselor.

39900 lei
49900 lei

29900 lei
Aţi primit acest catalog în urma consimţământului dumneavoastră dat către Studio Moderna S.A.. Datele dumneavoastră cu caracter personal (nume și prenume, adresa, 
telefon, email) vor fi prelucrate pe toată durata consimţămantului de SC STUDIO MODERNA S.A., cu sediul în București, Splaiul Independenţei, nr. 319 L, clădirea Paris, corp 
A1, parter, sect. 6, CUI 15065733, înregistrată Registrul Comerţului J40/12581/2002, operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP sub nr. 327. Prelucrarea 
va avea ca scop stocarea datelor în baza de date, procesarea acestora în scopuri statistice, realizarea de analize, transmiterea de comunicări cu scop comercial prin telefon, 
poștă sau poștă electronică (telemarketing), precum și trimiterea de oferte și materiale publicitare și/sau sms-uri. Sunteţi de asemenea de acord ca datele de mai sus să fie 
dezvăluite, pentru aceleași scopuri, și partenerilor contractuali ai SC STUDIO MODERNA S.A. din România și din alte ţări membre ale Uniunii Europene.  Prezentul acord este 
valabil pe o perioadă nelimitată, până la eventuala sa revocare. Pe perioada procesării beneficiaţi de drepturile prevăzute de legea 677/2001 cât și de Regulamentul UE 2016/679, 
beneficiaţi de dreptul de acces, de rectificare sau ștergere a datelor, restricţionare a prelucrării, de a vă opune prelucrării precum și a dreptului la portabilitatea datelor, dreptul 
de a formula plângeri în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere 
scrisă, datată și semnată la adresa societăţii menţionată mai sus cât și prin e-mail la adresa dpo.ro@studio-moderna.com sau apelând numărul de telefon 021.301.72.72.  
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei și autorităţii locale ANSPDCP.

Comerciant: SC STUDIO MODERNA S.A, cu sediul în București, Splaiul Independenţei, nr. 319 L, clădirea Paris, corp A1, parter, sector 6, ONRC J40/12581/2002, CUI 15065733, atribut fiscal RO, 
capital social 90.000 lei, având cont bancar nr. RO39BACX0000000037437250, UNICREDIT TIRIAC BANK – SUC.GRIGORE MORA

Rovus iți vine în ajutor cu toate produsele de curățenie de care ai nevoie pentru a-ți întreține și igieniza 
casa. Walkmaxx te invită să faci plimbări în natură cu cea mai confortabilă încălțăminte și să te bucuri 
de culorile toamnei. Iar Wellneo îți vine în ajutor cu o selecție de produse destinate relaxării dar și între-
ținerii sănătății și frumuseții tale.
Nu uita să profiți de reducerea ta norocoasă la unul dintre produsele selectate!

Te invit să alegi produsele tale preferate și să ai în continuare grijă de tine și cei dragi!

Valentina Poenașu, Print manager

paginile 44 - 62
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paginile 4-17

BUCĂTĂRIE

paginile 18 - 29

CURĂȚENIE

pagina 43

CLUB 5*
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ÎNCĂLȚĂMINTE

paginile 36 - 42

SĂNĂTATE, FRUMUSEȚE
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3 PAȘI SIMPLI:

1. Răzuiește lozul tău  

și află ce reducere ai câștigat: 

2. Sună la 021 455 00 09 și spune operatorului parola înscrisă pe loz.

3 Comandă orice produs din catalog și folosește reducerea exclusivă la produsul dorit 

din selecția de mai jos.

D e s c o p e r ă

R E D U C E R E A  TA

norocoasa! 

APARAT PERSONAL 
DE CAFEA  
DELIMANO JOY

PERNĂ CLASICĂ 
DORMEO ALOE 
VERA  

HALAT WARM HUG 
KIDS 

PILOTĂ  
NATA  

C A R E  E S T E

Comandă unul dintre produsele selectate și bucură-te 
de reducerea ta exclusivă!

Pentru membrii Club5* existenți! 021 455 00 09 

reducerea ta

EXTRA -5%

TS0545
PAROLA TA

ai câstigat,
-45%

RĂZUIEȘTE AICI 
ȘI DESCOPERĂ 

REDUCEREA TA:

norocoasa?
?%

-40% -70%
-30%

?%

?%
?%

14900 lei

16900 lei 9900 lei

?%

15980 lei

Grabeste-te!  
Stocul este limitat!,

Cel mai bun pret,

Dimensiunea 140x200 cm

3021 455 00 09SUNĂ LA

Atenție! Reducerea exclusivă este valabilă doar la plasarea unei comenzi  

din catalog și se aplică pentru un singur produs din cele selectate.



E timpul să-ţi  
conservi alimentele

Zilele de vară ne-au 
oferit o mulţime 
de fructe şi legume 
proaspete şi 
delicioase. Acum, 

e timpul să ne facem proviziile 
pentru iarnă!

check Procesul de conservare a 
alimentelor trebuie să aibă loc în 
condiţii de mediu perfecte.

check Alege calitatea în 
detrimentul cantităţii: prea 
coapte, deteriorate sau calitatea 
slabă a fructelor si legumelor, 
favorizează degradarea lor.

check În câteva luni, conţinutul din 
cutii, pungi şi borcane va arăta 

aproape la fel: etichetează 
fiecare recipient pentru a găsi 
cu uşurinţă produsul dorit.

check Dacă nu sunt îngheţate, 
cele mai multe provizii pentru 
iarnă se păstrează mai bine 
într-un mediu răcoros, uscat şi 
întunecat. 

check Dacă proviziile nu sunt 
bine conservate şi s-au stricat, 
atunci mâncarea se va infecta 
şi vei face risipă.

check Nu deschide pungile sau 
cutiile de prea multe ori, 
deoarece în timp aroma și 
prospeţimea se pierd.

HOMEOLOGY  
TRUC #1 

După culegerea fructelor 
şi legumelor, îngheţați-le 
imediat, pentru păstrarea 
cât mai bună a vitaminelor. 
Setaţi temperatura 
congelatorului la -18°C 
sau mai jos pentru a 
preîntâmpina procesul 
natural de descompunere a 
alimentelor. 

SCANEAZĂ 
AICI pentru  
mai multe  
trucuri!

4 www.homeology.roVIZITEAZĂ
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5021 455 00 09SUNĂ LA

FiveStar  
Legend
Mini Maxi set

59900lei
49900lei

69900lei

29900lei
24900lei

57900lei

14900lei
19900lei

Se spune că timpul zboară, atunci când te bucuri de viaţă 
în fiecare zi! Au trecut deja 10 ani de când Delimano a 
intrat în casele românilor şi a făcut din experienţa de 
gătit, o sărbătoare în fiecare zi. Astăzi, ne bucurăm să 
putem sărbători alături de tine, 10 ani de Delimano!

Un deceniu  
cu gust

ANI

Robot de 
bucătărie Pro
Vezi pag. 11

Quick pot
Vezi pag. 9

Vezi pag. 7



* În comparație cu învelișurile folosite la scară largă.

cu produsele din gama FiveStar Legend
GĂTEȘTE DE 5 STELEGĂTEȘTE DE 5 STELE

APĂ

 T
IT

AN        
  DIAMANT

   ARGINT              P
IATR

Ă  
   -10%

EXTRA

Cu ocazia aniversării a 10 ani, 
DELIMANO  îți oferă CADOU un 
tocător Brava Chop Express, la 
orice vas de gătit cumpărat din 

gama FiveStar Legend.*
În plus, membrii club 5* beneficiază 
în această perioadă de 10% extra 
reducere la produsele din gama 

Delimano FiveStar Legend.

CADOU

*Ofertă valabilă în perioada 31.08 - 
04.10.2020, în limita stocului disponibil. 

Excepție de la cadou fac Daily Set  
și capacele.

ECONOMISEȘTI 
ENERGIE

PRIETENOS  
CU MEDIUL

de până la

3,5x 
mai  

durabil *  

de până la

2x 
mai rezistent  
la zgârieturi*

de până la

10x 
mai  

neaderent*  

ANI

B U C Ă T Ă R I E

6 www.delimano.roVIZITEAZĂ



TIGAIE
ø20cm, 
ø24cm, 
ø28cm

de la 10999lei

CAPAC ø20cm, ø24cm, ø26cm, ø28cm

de la  

3999lei

ø18cmCRATIȚĂ SOS 

9999lei
ø24cmTIGAIE CLĂTITE 

9999lei
OALĂ ø20cm, ø24cm

de la 14999lei

CRATIȚĂ 

ø24cm, 
ø26cm, 
ø28cm

de la 6900lei
TAVĂ 35x21cm

16999lei

SET 2 TIGĂI ø24cm, ø28cm

Un set cu 4 piese esențiale în bucătărie, 
cu care vei avea o experiență de gătit de 
5 stele:  tigaie 22cm, cratiță 26cm, cratiță 
de sos 16cm și tocător Brava Chop Express

FIVE STAR DAILY SET 

17900 lei

12900 lei

14900 lei

39800 lei

21999 lei

19900 lei

-55 %

-41 %

-25 %

cu gama FiveStar Legend
GĂTEȘTE DE 5 STELEGĂTEȘTE DE 5 STELE

Setul conține:  tigaie 14cm, tigaie 26cm 

FIVE STAR MINI MAXI SET NOU

O F E R T Ă

LIMITATĂ 

 În perioada 31.08-01.11.2020

021 455 00 09SUNĂ LA 7021 455 00 09SUNĂ LA



ÎNCĂLZEȘTE APA INSTANT

ROBINET DIGITAL PRO

•  Încălzește apa la 60° C în câteva secunde
•  Display digital
•  Fixare pe chiuvetă
•  Reglare la temperatura dorită

Proces de 
producţie certificat

TESTAT
Orice urme de apă rămase în interiorul 

robinetului se datorează testelor realizate 
pentru controlul calităţii. 

ROBINET CLASIC

•  Încălzește apa la 60° C în câteva secunde
•  Fixare pe chiuvetă

27999 lei
17999 lei

14999 lei
19999 lei-50lei

-100lei

-5%
EXTRA

8
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GĂTEȘTI CU PÂNĂ LA

70% MAI  RAPID
Păstrează nutrienții și gustul

QUICK POT

•  Oală sub presiune din oțel 
inoxidabil

•  Gătești cu 70% mai 
rapid decât prin mijloace 
tradiționale

UȘOR DE 
CURĂȚAT

PENTRU TOATE 
PLITELE

Deschidere ușoară  
și sigură

2 dimensiuni disponibile

Ofertă valabilă  
pentru Quick Pot 6L

6 litri 7 litri

-56%

Special dezvoltat cu 
fund 3 straturi

Capacul închis asigură  
o presiune de 80 kpa

021 455 00 09SUNĂ LA 9021 455 00 09SUNĂ LA

O F E R T Ă

LIMITATĂ 

 În perioada 07.09-30.09.2020

57900 lei
29900 lei
24900 lei

Întreabă de:
CAPAC STICLĂ 

4900 lei



Capacul roasterului 
oval are un orificiu 
pentru picurarea  
condimentelor lichide

SET ROSSI  
SWISS CRYSTALS 

•  Bază din aluminiu 
• Finisaj exterior prietenos cu mediul
•  Finisaj interior cu cristale elvețiene  
și diamant

•  Pot fi utilizate în cuptor și pe orice  
tip de plită

UȘOR DE 
CURĂȚAT

NEADERENTE

94900 lei 79900 lei-150 lei

Setul include:  
tigaie 24cm, roaster oval 
cu capac, tigaie înaltă 
26cm, cratiță 26cm, oală 
20cm, capac 20cm

PENTRU TOATE 
PLITELE

TIGAIE 28 cm TIGAIE 24 cm OALĂ 20, 26 cm

GRILL               26x26cm CAPAC 20, 26, 28 cmCRATIȚĂ 28 cm 

Pentru 20 cm

Pentru 20 cm

-30 lei

-20 lei -20 lei

-30 lei

-10 lei

14900 lei

18900 lei 18900 lei

14900 lei

3900 lei

11900 lei

16900 lei 16900 lei

11900 lei

2900 lei

-30 lei

12900 lei 9900 lei

10
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preparate fără efort!

Deserturi 
delicioase 

pentru mai multe  
rețete uimitoare

SCANEAZĂ AICI

SET PENTRU CARNE 
TOCATĂ ȘI CÂRNAȚI

SET PENTRU PASTE  
ȘI PRĂJITURI

SET PENTRU FELIERE 
ȘI TOCARE

RECIPIENT
BLENDER

VARIANTA

ÎMBUNĂTĂŢITĂ!

Întreabă de:
ACCESORIILE 
OPŢIONALE

ROBOT DE BUCĂTĂRIE PRO

• Cu o putere mai mare - acum, la 1400 W!
•  Angrenaj metalic, 6 viteze, funcţie Puls 

şi tehnologie de Soft Start. 
•  Datorită mişcării planetare, toată com-

poziţia din recipient este bine ameste-
cată

•  Bol din oţel inoxidabil, capacitate 4,5L
•  3 accesorii + capacul anti-stropire, 

incluse în pachet

O F E R T Ă

LIMITATĂ 

 În perioada   14.09-01.11.2020

11021 455 00 09SUNĂ LA

NOU

69900 lei
59900 lei
49900 lei



z Accesorii adiționale care pot fi achiziționate separat

Bate Mixează Frământă

MULTIPLE
FUNCȚII

ROBOT DE BUCĂTĂRIE 
PLATINUM DELUXE PRO

Obții aluaturi și creme perfecte, prin simpla 
apăsare a unui buton!
• Mișcare planetară pentru mixare completă
• Bol din oțel inoxidabil de 4.5l
• 6 viteze și funcție de pulsare
• 5 piese incluse în pachet

RECIPIENT  
BLENDER 

RÂȘNIȚĂ MAȘINĂ  
DE TOCAT

ACCESORIU  
PASTE

ACCESORIU FELIAT 
ȘI RĂZUIT

94900 lei
79900 lei

14900 lei 12900 lei 29900 lei 19900 lei 19900 lei
19900 lei 14900 lei 38900 lei 24900 lei 24900 lei

-150 lei

12

B U C Ă T Ă R I E
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PLATINUM HAND BLENDER & 
MULTIPRACTIC DELUXE PRO 

•  Partea inferioară anti-alunecare
•  Recipiente lavabile la mașina de spălat vase
•  10 niveluri de viteză
•  Putere: 600W

MULTICOOKER 18 ÎN 1

•  17 programe prestabilite și unul personalizat
•  Funcţie de programare
•  Putere:  700 W.

54900 lei
29900 lei

Capacitate utilă 
4 litri

Afișaj  
electronic

UȘOR DE 
CURĂȚAT

32900 lei
34900 lei

-20lei

-45%

-5%
EXTRA

13021 455 00 09SUNĂ LA



1 CHOPPER 

•  Lame din oțel inoxidabil
• Putere 200W 

2 STORCĂTOR CITRICE 

•  Recipient detașabil de 600ml
• Silențios 

BUCURIE
ÎN FIECARE ZI

Gama Delimano Joy e ajutorul 
perfect, ca tu să gătești și să 
sărbătorești, zi de zi!

3 SLOW JUICER 

•  Lame din oțel 
inoxidabil

• Putere 200W 

5 TOASTER 

•  7 setări de temperatură
•  Funcție de dezghețare,  
reîncălzire, anulare

4 MIXER  
DE MÂNĂ 

•  5 trepte de viteză
•  Putere 150 W

-38 %

-36 %

-42 %

7900 lei

39900 lei

7900 lei

-33 %

9900 lei
14900 lei

12900 lei

62900 lei

13800 lei

-5%
EXTRA

12900 lei
14
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Circulație optimă  
a aerului și uscare

5 tăvi reglabile  
(1,5 cm sau 2,8 cm)

Termostat reglabil  
(35-70°C)

Tăvile pot fi curățate ușor 
la mașina de spălat vase

19900 lei

15021 455 00 09SUNĂ LA

NATURAL
RAPID ȘI

DESHIDRATOR  
DE ALIMENTE, JOY 

•   Poți deshidrata alimentele pentru conservare pe  
termen lung și poți crea gustări delicioase pentru 
familie și prieteni

•   Ideal pentru fructe, legume, carne, pește sau pâine
•   Dispune de 5 tăvi reglabile (1,5 sau 2,8 cm) și termo-

stat reglabil (35-70 ° C)
•   Putere 200-240 W

NOU

-5%



16
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SUPORT VASE

•  Este fabricat din oţel rezistent, cromat
•  Demontabil
• Dimensiuni: 40.5 x 25 x 37.5 cm

9900 lei

CANĂ FILTRANTĂ PRESTIGE

Datorită compoziţiei unice a elementelor 
filtrante oferă o apă cristalină fără 
substanţe nocive. 
•  Capacitate  

de filtrare:  
300 litri 

•  Capacitate  
cană: 2,8 litri 

Pachetul include:  
cană filtrantă, 2 rezerve B100-5

7900 lei

Întreabă de
SET 2  
REZERVE

9900 lei 16900 lei

CRATIȚĂ CU INTERIOR 
TEFLONAT, 28 CM

•  Rezistentă la cuptor la temperaturi până 
la 400°C

•  Capacitate: 5l Disponibil și pe 
culoarea roșu

PRĂJITOR PÂINE 4 FELII

•  7 trepte de reglare  
a temperaturii

•  Putere: 1300W

Disponibil și pe alb

11900lei
 13900 lei
-20 lei

-5%



17021 455 00 09SUNĂ LA

MAȘINĂ DE FĂCUT PASTE

•  Rolă ajustabilă a lăţimii cu 7 poziţii,  
de până la 15 cm

•  Dimensiuni: 21x19.8x15.8 cm
•  Material: inox

14900 lei
12900 lei

-20 lei

RĂZĂTOARE 
MULTIFUNCŢIONALĂ 

Răzătoarea multifuncţională este un 
sistem ingenios, creat pentru prepararea 
salatelor, legumelor, reţetelor cu fructe. 

10900 lei

11900 lei

OALĂ PENTRU LAPTE

• Material: inox
• Capacitate: 2 L

NOU CUŢIT ELECTRIC

•  Lame ascuțite din oțel inoxidabil de  
24.5 cm lungime, motor cupru

• 220-240 V, 50/60Hz, 150W

16900 lei
-5%



Curățenie  
fără chimicale

Printre consumabilele 
de bază care ajută la 
o curățare eficientă 
– fără chimicale – 
se numără: oțetul 
alb, sucul de lămâie, 
bicarbonatul de 
sodiu, borax, sare, 
ierburi, și, pentru un 
miros plăcut, uleiuri 
esențiale.

Dacă vrei să 
folosești soluții 
de curățare 
mai puțin 
agresive, care 

nu dăunează sănătății și 
sunt prietenoase cu mediul 
înconjurător, e bine să 
folosești produse cu certificat 
eco, care sunt disponibile în 
magazinele specializate – sau 
poți chiar să îți prepari propria 
soluție de curățare acasă, cu 
ingrediente naturale. 
În locul prosoapelor de hârtie 
- care conțin înălbitor și 
toxine - poți folosi cârpe din 
material textil sau chiar  

să tai prosoapele vechi pe 
care urma să le arunci. 
Prepară-ți soluția de curățare 
pentru orice suprafață:
• 1/2 cană de oțet, 2 linguri 
de bicarbonat de sodiu și 2l 
de apă
• 3 linguri de oțet, 1/2 
linguriță de bicarbonat de 
sodiu, o cană de săpun lichid 
pe bază de plante și 2 căni de 
apă fierbinte sau o lingură de 
borax
•  3/4 căni de oțet și 2 căni  
de apă fierbinte.
S-ar putea să dureze un pic 
mai mult, dar funcționează!

HOMEOLOGY  
TRUC #2 

C U R ĂȚ E N I E

SCANEAZĂ 
AICI pentru  
mai multe  
trucuri!

18 www.homeology.roVIZITEAZĂ



021 455 00 09SUNĂ LA 19

DEZINFECTEAZĂ-ȚI  
 LOCUINȚA

MOP CU ABURI
Scapă de orice tip de murdărie sau grăsime. 
Sigur de utilizat pe orice suprafață - lemn 
dur, parchet laminat, faianță, linoleum, piatră 
și chiar covoare.

34900lei  

CUM 
FUNCŢIONEAZĂ 
CURĂŢAREA CU 
ABUR NANO?
Presiunea și temperatura ridicată au ca efect 
ciocnirea intensă a moleculelor de apă între 
ele, până când acestea ating dimensiuni 
foarte, foarte mici – nano dimensiuni. Acestea 
generează abur uscat cu nano particule,
care ajung în cei mai mici pori
ai suprafeței pe care o cureți.

Este dovedit că 
elimină până 

la 99,9% dintre 
germeni, bacterii și 

CHIAR VIRUSURI!

TESTAT ȘI 
APROBAT! 

4900 lei

Întreabă de
SET ACCESORII -5%



ASPIRATOR STORM VAC
Aspirator 2 în 1, cu fir, care asigură o aspirare suficient 
de puternică pentru a face faţă oricărei murdării.   
•  Aspirator vertical pentru curăţarea murdăriei zilnice 

de pe orice suprafaţă 
•  Aspirator de mână conceput pentru curăţarea 

mobilierului, draperiilor, interiorului mașinii
•  Ușor de manevrat și flexibil 
•  Putere: 500W Mâ

ner
 ex

ten
sib

il

Aspirator 
vertical

G A R A N T A T

10 0%  
B A N I I Î N A P O I

MULTIFUNCŢIONAL

2 ÎN 1

500 W

Întreabă de
SET DE 
FILTRE

Aspirator 
de mâna

-5%
EXTRA
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19900 lei
39800 lei

-50%

3999 lei



REZULTATE  
EXCELENTE DE

CURĂŢARE

44900 lei
DOBÂNDĂ 0%*

10 RATE x 4490 lei 
* Vezi exemplul de calcul 
de la pag. 46

POSEIDON STEAM&VAC 
PLUS

•  Funcții: aspirare, curățare 
cu abur sau ambele în 
același timp

• Filtrare ciclonică
• Autonomie: 30 de minute
• Fără produse chimice

ASPIRATOR VICTOR VAC

Aspirator 3în1: 
aspirare uscată 
aspirare umedă 
funcție de suflantă/pompă
•  Sistem de filtrare multiplă (prin apă și 

filtru HEPA)  
•  Putere 1200W

MULTIFUNCŢIONAL

2 ÎN 1

Întreabă de
SET ACCESORII

Setul include: 9 accesorii

600W
aspirare

1200W
aburi

21021 455 00 09SUNĂ LA

99900 lei
119900 lei

-200 lei
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1   Soluţie de curăţare pentru 
baie 500ml 
• înlătură calcarul și reziduurile de 
săpun 
• combate și previne bacteriile 
2999 lei 

2   Detergent de rufe lichid 1,5 L 
• ideal pentru întreaga familie 
• nu cauzează alergii și nu irită pielea 
6999 lei 

3   Soluţie de curăţare  
multi-suprafeţe 500ml 
• curăţă eficient 
• nu deteriorează suprafeţele 
2999 lei 

4   Soluţie de curăţare pentru 
toaletă 750ml 
• combate mirosurile neplăcute 
• împiedică formarea calcarului și a 
depunerilor  
2999 lei 

5   Soluţie de curăţat podele 
900ml 
• înlătură eficient murdăria 
• ideală pentru orice tip de podele 
2999 lei 

6   Detergent de vase 500ml 
• înlătură rapid și eficient grăsimile 
• nu irită pielea 
1499 lei 

O locuinţă curată este  
o locuinţă sănătoasă!

1 2 3 4 5 6

PROBIOTICE

NOUA GENERAŢIE DE PRODUSE  
DE CURĂŢARE CU PROBIOTICE



23021 455 00 09SUNĂ LA

MULTIFUNCȚIONAL

2 ÎN 1

CORDLESS IRON

• Reglare automată a temperaturii;
•  Poate fi folosit cu fir sau fără, vertical sau 

orizontal și are o putere de 2200 W
•  Talpă ceramică netedă, cu vârf de înaltă 

precizie;
•  Control variabil al aburului;
•  Sigur pe toate țesăturile,  

fără riscuri de ardere;
•  Anti-calcar, anti- 

picurare, auto- 
curățare.

Poate fi folosit atât 
în pozitie orizontala, 

cât si verticala

INSTALAȚIILE
CURĂȚĂ

Setul include: 1 x dispozitiv de dragare, 1 x pompă,  
1 x capăt pentru chiuvetă, 1 x capăt pentru scurgere,  
1 x capăt pentru toaletă

ROVUS DRAIN BLITZ

Metodă rapidă și eficientă de eliminare a 
blocajelor din țevi, fără produse chimice!
Folosește puterea aerului comprimat de 
înaltă presiune pentru a înlătura cele mai 
dificile blocaje din canalele de scurgere, în 
doar câteva secunde. 
• Reutilizabil
• Versatil.

14900 lei -28%17900 lei
24900 lei
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MOP ROTATIV

•   Găleată cu sistem de stoarcere  
prin centrifugare

•  Mopul din microfibră se stoarce  
ușor, apăsând pe mâner

• Capacitate 16L

Întreabă de

2900 lei

CAPĂT DE 
REZERVĂ

9999 lei
14999 lei-50lei

SET PENTRU PESCUIT

•  5 secţiuni, lungime 180 cm  
diametru linie 0,26 mm

•  Include accesorii  
pentru toate  
tipurile de  
pescuit

18900 lei
ASPIRATOR VERTICAL 2 ÎN 1

•  Poate fi transformat în aspirator  
de mână

• Filtru HEPA
•  Putere maximă 600W
•  Nivel zgomot 75db
•  Lungime cablu 5m
•  Clasa energetică A
•  Recipient praf 0.5l

29900 lei

-5%

CUPTOR ELECTRIC

• Capacitate 20 litri
• Putere 1380W 220 - 240V - 50/60Hz

NOU

39900 lei
34900 lei

-50lei

-5%
EXTRA
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HUSĂ AUTO EXTERIOR

• Dimensiuni: 533x178x119 cm
• Tip ambalaj: geantă cu mâner

SET 11 HUSE AUTO

•  Mărime  
universală

Setul conține:  
•  pentru bancheta spate: husă șezut + husă spătar; 
•  pentru scaunele din față: 2 huse șezut + 2 huse spătar; 
•  pentru tetierele scaunelor din față și spate: 5 huse.

17900 lei 15900 lei
-20 lei

14900 lei
9900 lei

REDRESOR 4A, 12V

•  Indicator luminos de încărcare
•  Paravan de protecție împotriva 

inversării polarității și a  
supraîncărcării.

12900 lei 9900 lei

CĂRUCIOR CUMPĂRĂTURI

•  Cadru metalic cu roți  
de cauciuc

•  Dimensiuni  
83x33.5x26 cm

-5%

-50 lei
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MASĂ DE CĂLCAT  
CU BLAT DIN LEMN

•  3 niveluri de înălţime
•  Dimensiuni:  

34 x 118cm

USCĂTOR DE RUFE  
PENTRU TAVAN

Perfect pentru 
balcon sau baie
•  Dimensiune: 

1.40m, 5 linii
• Material: metal

12900 lei

13900 lei

ETAJERĂ SUPORT  
PENTRU  
ÎNCĂLŢĂMINTE

•  Poate susține până 
la 30 perechi de 
încălțăminte

•  Dimensiune  
ajustabilă

11900 lei
APARAT PENTRU POPCORN

•  Funcţionează fără ulei
•  Disponibil în  

2 culori
•  Putere 1200W,  

220-240V,  
50/60Hz

14900 lei

-5% -5%
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PAINT RACER

•  Prevăzut cu burete din microfibre 
pentru a întinde perfect vopseaua 

Pachetul conţine 3 accesorii:
•  Rolă pentru suprafeţe mari
•  Rolă pentru suprafeţe mici 
•  Pensulă pentru colţuri şi unghiuri 

de 90°

3900 lei

Întreabă de
MÂNER  
EXTENSIBIL

PEST REPELLER - SET 2 BUCĂȚI

•  Alungă dăunătorii din casă cu  
ajutorul undelor electromagnetice. 

•  Un aparat acoperă până la 230 m2.

2.000.000
clienți mulțumiți

TORNADICA

Nu îţi suprasoliciţi spatele.
Recomandat pentru:
•  afânarea și oxigenarea solului 
•  pregătirea suprafeţei pentru plantat
•  plantarea sau extragerea plantelor
•  îndepărtarea buruienilor 
Ghearele în spirală
pot pătrunde până  
la 20 cm în sol

AP
AS

Ă ȘI    RĂSUCEȘTE

7999 lei
7599 lei

9999 lei

9900 lei
14900 lei

12900 lei
19900 lei

-24% -40%

9499 lei

Întreabă de
MINI  TORNADICA

-50 lei

11900 lei

-5%
EXTRA
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O F E R T E CE POŢI CUMPĂRA
TABURET CU SPAŢIU  
DE DEPOZITARE 

CÂNTAR DE BAIE 
MECANIC

MAŞINĂ DE CUSUT 
PORTABILĂ

SET 3 BOLURI INOX  
CU CAPAC PLASTIC

PRESĂ CARTOFI

CIORAPI  
COMPRESIVI 

STORCĂTOR ROȘII LIGHEAN CU CAPAC

COMPRESOR  
CU MANOMETRU

6900 lei5900 lei

3900 lei

9499 lei

8900 lei

4900 lei 5900 lei 2900 lei

6900 lei
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5% reducere pentru 
membrii Club 5*SUB 100 LEI

COVOR INTRARE

CREMĂ CU EXTRACT  
DE MELC

BUZZ STOP

9900 lei
6900 lei

Sistem de 
închidere cu  
18 magneți

PASTĂ PENTRU 
ZGÂRIETURI

PORTOFEL BĂRBAȚI 
ATHOS

RAFT PLASTIC  
LEGUME - FRUCTE

CEAUN DIN INOX CU 
MÂNER FĂRĂ CAPAC

SCAUN PLIABIL

Numai în catalog

2900 lei
9999lei

MIRACLE BULB  
SET 2 becuri

-30%

9999 lei

6900 lei

6900 lei 4900 lei

4900 lei 4900 lei 6900 lei

-71%



Mersul pro postură

O postură corectă îți va 
îmbunătăți siguranța de 
sine. Trage aer în piept, 
îndreaptă-te și uită-te 
în oglindă. Apoi încearcă 
o postură neglijentă. 
Observi diferența?  

Poziția corpului 
sau postura ne 
influențează 
mersul, 
alergatul, 

săriturile, ridicarea de 
greutăți sau alte exerciții. 
O postură corectă ne 
ajută să ne simțim bine 
datorită numeroaselor 
efecte pe care le are 
precum ușurința de 
mișcare, un bun echilibru, 
o rezistență și flexibilitate 
bune ale mușchilor, 
aliniamentul corect al 
coloanei vertebrale și 
funcționarea corectă a 

organelor interne. 
Prin designul special, 
încălțămintea Walkmaxx 
urmărește distribuirea 
presiunii în mod egal pe 
suprafața tălpii pentru 
obținerea unei posturi 
corecte a corpului în 
timpul mersului. Tălpile 
rotunde te ajută să pășești 
confortabil și să scapi de 
durere. Așa că pășește în 
plimbarea perfectă către 
confort și o stare de bine. 
Când poate fi un moment 
mai bun decât într-o zi 
colorată de toamnă!

 
HOMEOLOGY  

TRUC #3 
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ÎNCĂLȚĂMINTE

SCANEAZĂ 
AICI pentru  
mai multe  
trucuri!



BESTSELLER

Talpa EVA  
pentru pasi usori

FIT SHOES

Fit Shoes sunt disponibili 
în 4 variante de culoare. 
Personalizează-ți ținutele 
așa cum vrei și  simte-te 
minunat cu orice ocazie!

Material care permite 
aerisirea

Talpa mai lata 
pentru suport 

sporit

Posibilitate de  
ajustare dupa preferinte, ,,

PIELE 
NATURALĂ

PESTE 1.0
00.000 DE PERECHI V

ÂNDUTE 

Potrivit  
tot anul

-32%

FIT SHOES PIELE
Acest model din piele naturală permite piciorului să se 
aerisească și ajută la reglarea temperaturii, fiind  
un model potivit pentru tot anul.  

Mărimi: 36-46Mărimi: 36-42

34900 lei 27900 lei
24900 lei 18905 lei

-28%

31021 455 00 09SUNĂ LA



Mărimi: 36-42

TENIȘI TREND 
LEISURE OMBRE
Branțurile din spumă 
cu memorie, talpa 
transparentă și aspectul 
modern  vor face ca fiecare 
pas să fie o bucurie! 

TENIȘI TREND LEISURE 
ORIGIN

Spuma cu memorie adăugată în 
interiorul acestor pantofi clasici 
oferă confortul mult căutat și îți 
eliberează tensiunea din picioare.

25800 lei
14155 lei

25800 lei
14155 lei

-45%

-45%

32
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Mărimi: 36-46



Mărimi: 36-42

TENIȘI TREND LEISURE PRINT

Anul acesta totul este despre linii.  
Ele adaugă vibrație și un aspect  
modern, chiar și în combinație  
cu ținute mai clasice.

Mărimi: 36-42

TENIȘI TREND LEISURE GLITTER
Decorați cu sclipici, tenișii Trend Leisure Glitter îți 
vor lăsa personalitatea să strălucească și vor adăuga 
un plus de glamour la ținuta ta, indiferent dacă vei 
opta pentru un look  casual, elegant sau business. 
În plus, au  branțurile din spumă cu memorie – un 
răsfăț binemeritat pentru picioarele tale.

25800 lei
14155 lei

-45%

25800 lei
14155 lei

-45%

33021 455 00 09SUNĂ LA



22900 lei
16055 lei

-29%
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SNEAKERS 
COMFORT KNIT

Confort în toate straturile! 
De la partea superioară, care 
este elastică și are material 
cu găuri ce permite aerisirea, 
până la branțurile din spumă  
cu memorie și talpa rotunjită  
ce îți dă senzația că plutești.

22900 lei14155 lei Mărimi: 36-42

MOCASINI

Îți oferă un look modern chiar și atunci când îi porți la o ținută clasică! Branțurile moi din 
spumă cu memorie îți oferă confort pe durata întregii zile.

COMFORT MESH

22900 lei
14155 lei

-38%

TREND SNAKE

Mărimi: 40-46 Mărimi: 36-42

ÎN FIECARE ZI
POTRIVIȚI

-38%
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Mărimi: 36-42

POTRIVIȚI

RUCSAC FIT SPORTY

•  Interior multifuncțional și buzunare 
exterioare

•  Potrivit pentru sport, excursii,  
călătorii de afaceri

RUCSAC FIT ELEGANT

•  Închidere cu fermoar și magnet
• Barete ajustabile
•  Buzunare multifuncționale  

în față și în spate

24900 lei 27900 lei

9900 lei 14900 lei

-60% -46%

BALERINI COMFORT STRIPE

Cu talpă rotunjită, branț din spumă cu 
memorie, material extrem de moale și elas-
tic în partea superioară, balerinii îți vor oferi 
o stare de bine și confort la fiecare pas.

Design elegant si clasic,

-35%

24900 lei
16055 lei

Design casual cu o atingere  
de culoare.Combinatia perfecta!,



Note de parfum  
pentru relaxarea acasă

Umple-ți casa cu parfum 
subtil de mirodenii, 
ierburi și fructe. Poți 
fierbe, pur și simplu, 
câteva ingrediente 
precum portocală, 
scorțișoară sau cuișoare 
în puțină apă. E atât de 
ușor, deloc costisitor și 
complet natural!

La finalul zilelor 
călduroase de 
vară ne pregătim 
să petrecem mai 
mult timp în casă. 

Un truc pentru a-ți face 
casa mai plăcută sunt 
parfumurile ambientale 
- te pot detensiona 
literalmente.  
Iată câteva idei:
check Destinde atmosfera 
punând câte o lumânare 
parfumată în fiecare 
cameră.

check Pune în sacul de 
aspirator un ghem de 
bumbac îmbibat cu ulei 
esențial. Când vei da cu 
aspiratorul, vei împrăștia 
un miros plăcut în toată 
casa. (Serios, încearcă!)
check Pornește un difuzor de 
arome cu un ulei esențial 
mentolat când te trezești 
din somn dimineața.
check Fă baie cu câteva 
picături de ulei esențial de 
lavandă înainte să mergi la 
culcare.

HOMEOLOGY  
TRUC #4 
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SCANEAZĂ 
AICI pentru  
mai multe  
trucuri!
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APARAT DE MASAJ 3 ÎN 1 CORDLESS WAND
Puterea vibrațiilor profunde diminuează tensiunea musculară, 
îmbunătățește circulația sângelui, revigorează și reduce stresul.
•  Fără fir și reîncărcabil – până la 2,5 ore autonomie pe o 

încărcare
• 3 niveluri terapie prin căldură 
• 3 niveluri terapie rece
• 3 niveluri terapie prin vibrații
•  Capacul din silicon asigură o atingere confortabilă  

cu pielea și poate fi spălat cu ușurință

RELAXANT
Masaj cu vibrații 

Potrivit pentru utilizarea pe tot corpul:

FLAWLESS
Îndepărtează delicat părul facial!
•  Funcționează ca un trimmer
•  Complet nedureros
•  Portabil, cu un design  

deosebit.
Ajută la eliminarea liniilor de expresie și 
a ridurilor. Se aplică un strat fin de ser pe 
faţa curată și se masează  
cu degetele în sensul  
de întindere dorit.

8900 lei 7900 lei23800 lei
9900 lei

  SER CU EFECT DE LIFTING 
INSTANT 

-62%

48900 lei
34900 lei

-28%

Numai în catalog
P Â N Ă  L A  31 octombrie

-5%
EXTRA

-5%
EXTRA

-20%
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Suferi de
DURERI DE SPATE?

APARAT DE MASAJ 
SHIATSU 4 ÎN 1 

•  4 în 1: masaj shiatsu, masaj prin rulare, 
masaj prin vibrații și terapie prin căldură

•  Relaxare supremă pentru gât, spate, 
umeri și partea de sus a picioarelor

•  Înălțime reglabilă pentru masajul gâtului, 
pentru o potrivire perfectă

Eliberează tensiunea 
musculară din umeri și gât

Diminuează disconfortul 
din zona spatelui

Reduce rigiditatea din zona 
coloanei

Îmbunătățește  
circulația sângelui  
la coapse și fund

SCAPĂ DE 
tensiune și rigiditate!

99900 lei
69900 lei
66405 lei

-33%

D
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CEL  
MAI BUN

 PREȚ
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CIRCULATION VITAL PLUS
Terapie prin tehnologie EMS și vibrații.
•  Îmbunătățește circulația sângelui la nivelul 

membrelor inferioare 
•  Atenuează umflarea picioarelor și a gleznelor 
•  Calmează și relaxează mușchii
Specificații:
•  99 niveluri de intensitate
•  14 programe cu setare automată    
•  4 paduri de gel reutilizabile incluse 

Potrivit pentru 
utilizarea pe  

tot corpul

NOU

uscare tunel

USCĂTOR DE PĂR 2ÎN1
•  Rezultate cu 70% mai rapide! 
•  2 moduri de folosire: clasic sau tunel 

– care usucă părul din două părţi și 
netezește firele rebele 

•  Protecţie ionică
• Putere 2000W

uscare clasică

9900 lei
29800 lei

VELFORM VACU CLEAR
•  Curăță porii, exfoliază pielea și înlătură 

excesul de sebum de pe față.
•  4 capete accesorii cu forme diferite
•  Funcționează  

pe bază de baterii 

- 66%

“Click”

19900 lei
12900 lei

59900 lei
49900 lei

-100lei

-70 lei

-5%
EXTRA

-5%
EXTRA
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BASTON PLIABIL CU LED

•  Reglabil pe 5 niveluri
•  Mâner moale cu LED
•  Material: oţel inoxidabil şi plastic
•  Pliabil până la 30 cm

SALTEA PENTRU MASAJ 

•  4 zone și 5 programe de masaj 
•  Dimensiuni 172x57 cm

49900 lei 39900 lei

-20%

CENTURĂ LATĂ PENTRU SLĂBIT

•  Ajută la eliminarea  
apei în exces

•  Poți slăbi purtând-o  
zilnic 60 de minute

CORSET MAGNETIC

• Corectează poziţia spatelui
•  Ajustabil cu ajutorul bretelelor 
•  Conţine 12 magneţi

Închidere cu arici

12900 lei 13900 lei
-5%

9900 lei
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CÂNTAR DIGITAL  
CU INDICI CORPORALI

Cântarul măsoară: greutatea corporală, 
procentul de grăsime din organism, 
procentul de apă din organism, BMI (Body 
Mass Index – indice de masă corporală), 
masa musculară şi osoasă, caloriile.

13900 lei
11900 lei

-20 lei

APARAT DE TUNS ȘI BĂRBIERIT  
8 ÎN 1 

•  Placat cu ceramică
•  4 setări pentru  

lungime
• Putere: 40W

LAMPĂ DE VEGHE ŢESTOASĂ

•  Proiectorul de constelație are 3 tipuri de 
lumini, melodii liniştitoare 

• Se poate alimenta cu USB (cablu inclus).

11900 lei

19900 lei
-5%

-5%

PERIE ROTATIVĂ PĂR

• 2 nivele de temperatură
• 2 perii: 38mm și 50mm
•  Putere: 1000W 

17900 lei



GEL DE MASAJ ARTROMIO-CALMIN 

•  Combinație de substanțe de origine vegetală și camfor
•  Contribuie la calmarea și revitalizarea imediată a zonelor 

tensionate ale corpului.
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Înainte

După

LIZZ by VELFORM

•  Ridică, întinde și tonifică 
aspectul pielii

•  Cremă cu efect de ridicare, 
pentru zona ochilor

• Soluție antirid
• Rezultate vizibile imediat

Pachetul conține: 2 creme Lizz 
by Velform New Formula și 3 
mostre diferite

Cremă pentru
față și gât

Cremă pentru
îndepărtarea  

petelor de pe piele

Gel pentru  
conturul gurii

Totul la 17900 lei

1900 lei4900 lei
-61%

-5%

-5%
EXTRA



PREMIUM

EXCLUSIVE

EXTRA 5% 
REDUCERE
la toate produsele!
(Excepție fac produsele care au deja  
reducere pentru membrii Club5*.)

N O I  B E N E F I C I I

Și mai multe beneficii!

   Extra 5% reducere la  
TOATE produsele noastre

   Produse cu prețuri speciale doar pentru  
membrii Club 5*

  2 cupoane de reducere în valoare  
totală de 60 lei 
  1 cupon de transport gratuit
 Perioadă de testare și returnare extinsă la 30 de zile
 Cadou de bun venit 

   Extra 5% reducere la  
TOATE produsele noastre

   Toate beneficiile de la Premium
   Încă 2 cupoane de reducere în valoare 
totală de 60 lei 

 Încă 1 cupon de transport gratuit
 Beneficii de la partenerii Club 5*

NOU

NOU
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Cum previi răcelile  
prin igiena somnului?

HOMEOLOGY  
TRUC #5 

Dacă nu e nouă, salteaua 
ta găzduiește milioane 
de acarieni. De aceea ar 
trebui să o aspiri temeinic 
cel puțin de două ori pe 
an pentru a îndepărta 
acarienii și particulele de 
piele moartă.

S
ezonul răcelilor 
și gripelor este 
aproape, deci 
e momentul 
să ne gândim 

la cum putem evita 
îmbolnăvirea noastră sau 
a apropiaților noștri. Un 
lucru simplu, pe care îl 
putem face, este să ne 
asigurăm că așternuturile 
în care dormim sunt 
mereu curate și bine 
întreținute. Frecvența de 
curățare este o decizie 
personală a fiecăruia, 

dar există dovezi 
științifice care arată că 
înlocuirea săptămânală a 
așternuturilor e benefică 
pentru sănătate. Este 
recomandat să ne spălăm 
pernele și pilotele o dată 
la 3-6 luni și păturile 
sau articolele care iau 
contact des cu pielea 
noastră, cel puțin o 
dată pe lună. Ai grijă de 
sănătatea și odihna ta! SCANEAZĂ 

AICI pentru  
mai multe  
trucuri!

www.homeology.roVIZITEAZĂ

C A S Ă



 LENJERIE PAT  
140x200, 200x200 cm

COLECȚIA
SLEEP&INSPIRE

PERNĂ  
CLASICĂ 
50x70 cm

14900 lei

 PERNĂ  
ANATOMICĂ 
30x50 cm

15900 lei

3  PILOTĂ

19900 lei

Pentru 140x200 cm.  
Disponibilă și dimensiunea 200x200 cm

Pentru 140x200 cm.  
Disponibilă și dimensiunea 
200x200 cm

16900 lei

NOU

1      1+

45021 455 00 09SUNĂ LA

Un somn bun inspiră vise frumoase. Dormitorul este oaza ta pentru 
relaxare și locul unde te reîncarci pentru o nouă zi minunată. 
Amestecul fibrelor si culorilor din țesătură aduc o atmosferă caldă 
și modernă dormitorului tău.

O F E R T Ă
DISPONIBILĂ 

 Începând cu 14.09.2020

-5%



-5%
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2

3

1 HUSĂ TRATATĂ CU ALOE VERA

SALTEA ALOE  
VERA PLUS II 

• Nivel de duritate ridicat
•  Anatomică
•  16 cm spumă Ecocell®
•  2 cm spumă cu memorie

1    Husă tratată cu Aloe Vera 
și Clean Effect 

2    16 cm spumă Ecocell® 
3   2 cm spumă cu memorie

SUPORT

FERM

înălţime 
18cm

g a r a n ţ i e

10  
 ANI

t e s t a r e

30  
 ZILE

Întreabă de
SALTEAUA  
ALOE VERA V2 

*Exemplu de calcul: Pentru o tranzacție în rate fixe, egale, din linia de 
credit cu cardul de credit Mastercard Standard oferit de TBI Credit IFN 
S.A., efectuată în baza unui ordin de debitare în valoare de 999 lei, 
rambursată în 10 rate lunare, cu dobândă 0%, fără comision 
de analiză, valoarea ratei lunare de 99,9 lei, valoarea totală 
plătibilă de 999 lei, DAE 0%, durata contractului de credit 
fiind de 10 luni. Comision lunar de administrare card: 
5 lei/lună. Prezenta ofertă se aplică în cazul în 
care nu se efectuează nicio altă tranzacție 
până la rambursarea integrală a 
creditului, iar fiecare rată lunară este 
achitată integral de către client/ 
deținătorul cardului.

de la 69900 lei

DOBÂNDĂ 0%*
10 RATE x 9990 lei 

Pentru 80x190/200cm. Mai multe 
dimensiuni disponibile.

99900 lei
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1 2

3

4

1    2 cm spumă  
cu memorie  
cusută în husă

2    3 cm spumă Ecocell®
3     3 cm arcuri Octaspring®
4    10 cm spumă Ecocell®

SALTEA FRESH PRIMA II

•    Strat de arcuri Octaspring®  
pentru susținere perfectă 

•    Spumă Ecocell® de înaltă calitate
•    2 cm spumă cu memorie

înălțime 
18cm

80x190/200cm. Mai multe 
dimensiuni disponibile.* Vezi exemplul de calcul de la pag. 46

* Vezi exemplul de calcul de la pag. 46

1

2

3

3

1    2 cm spumă cu memorie  
cusută în husă

2    7.5 cm spumă Ecocell®  
cu duritate scăzută

3     7.5 cm spumă Ecocell®  
cu duritate ridicată

SALTEA IMEMORY SILVER

•   Strat de spumă cu memorie  
pentru extra confort

•   Husă detașabilă și lavabilă

124900lei 

119900lei 

Pentru 80x190/200cm.  
Mai multe dimensiuni disponibile.

g a r a n ţ i e

15  
 ANI

g a r a n ţ i e

15  
 ANI

t e s t a r e

60  
 ZILE

t e s t a r e

60  
 ZILE

înălțime 
18cm

DOBÂNDĂ 0%*
10 RATE x 11990 lei 

DOBÂNDĂ 0%*
10 RATE x 12490 lei 

-5%

-5%
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2

1

3

4 5

6

CONFORT

EXCELENT

1      4 cm spumă Ecocell®
2    5 cm arcuri Octaspring® -  

3 zone de confort
3    3 cm spumă Ecocell®
4    10 cm arcuri metalice împachetate
5    5 cm spumă Ecocell®
6      Husă detașabilă și lavabilă

SALTEA AIR+ COMFORT

 Tehnologie patentată Octaspring®
•  Adaptabilitate 3D - ideală  

pentru toate poziţiile de somn
•  Realizată din fibre Modal -  

100% naturale
•  Aerisire sporită a nucleului

înălţime 
27cm

g a r a n ţ i e

15  
 ANI

t e s t a r e

100  
 ZILE

Pentru 90x190/200cm. Mai multe dimensiuni disponibile.

199900 lei
DOBÂNDĂ 0%*

10 RATE x 19990 lei 

* Vezi exemplul de calcul de la pag. 46

-5%
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TEHNOLOGIE DE TOP

1      2 cm spumă cu memorie  
matlasată în husă

2      1 cm de spumă moale
3      2 cm spumă Ecocell®
4      3 cm arcuri Octaspring®
5      3 cm spumă Ecocell®
6      3 cm arcuri Octaspring®

SALTEA AIR+ SELECT
 Tehnologie patentată Octaspring®
•  Adaptabilitate 3D - ideală  

pentru toate poziţiile de somn
•  Realizată din fibre Modal -  

100% naturale
•  Aerisire sporită a nucleului

7      2 cm spumă Ecocell®
8      8 cm arcuri metalice 

 împachetate
9      3 cm spumă Ecocell®
10      Husă detașabilă și lavabilă

1
2

3

10

4

5
6

7

9

8

înălţime 
27cm

g a r a n ţ i e

15  
 ANI

t e s t a r e

100  
 ZILE

Pentru 90x190/200cm. Mai multe dimensiuni disponibile.

249900 lei
DOBÂNDĂ 0%*

10 RATE x 24990 lei 

* Vezi exemplul de calcul de la pag.46

-5%
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LA UN ALT NIVEL
CONFORT

înălţime 
20cm

1    2 cm spumă cu memorie  
cusută în husă

2    strat de spumă Ecocell® - partea moale
3     strat de spumă Octaspring®
4    spumă Ecocell® - partea dură

SALTEA IMEMORY 
S PLUS

•  Saltea 8 în 1
•  Susţinere și fermitate 

personalizate
•  Husă detașabilă  

și lavabilă

1 2

3

4

g a r a n ţ i e

15  
 ANI

t e s t a r e

60  
 ZILE

Pentru 80x190/200cm. Mai 
multe dimensiuni disponibile.

139900 lei
DOBÂNDĂ 0%*

10 RATE x 13990 lei 

* Vezi exemplul de calcul de la pag. 46

-5%
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adăugând topperul Comfort Deluxe cu 3 
cm de spumă cu memorie.
  Extra confort și susținere

  Saltea mai înaltă

  Evită mișcarea nedorită a topperului

Personalizează-ți salteaua

g a r a n ţ i e

15  
 ANI

t e s t a r e

60  
 ZILE

•  Spuma Ecocell® asigură un confort  
excelent în timpul somnului și o  
circulație eficientă a aerului

•  Dispune de tratament CleanEffect®, care asigură  
o protecție antibacteriană și hipoalergenică

•  Husă detașabilă și lavabilă la mașina de spălat

SALTEA COMFORT  
DELUXE & TOPPER

SALTEA

1   Husă cu tratament CleanEffect®
2   Topper 3 cm detașabil
3   Saltea 16 cm

Deschide fermoarul din partea 
superioară

Poziționează topperul Adaugă husa și închide fermoarul

1

2 3 4

înălţime  
saltea+topper 

19cm
înălţime  

saltea 
16cm

NOU

PROPRIA
CREEAZĂ-ȚI

SALTEAUA
Pregătește-ți

Adaugă topperul din 
spumă cu memorie

-200lei

* Vezi exemplul de calcul de la pag. 46

Pentru 80x190/200 cm. Mai multe 
dimensiuni disponibile.

149900 lei129900 lei DOBÂNDĂ 0%*
10 RATE x 14990 lei 



TOPPER RENEW  
NATURA V2

•  100% din spumă cu memorie
•  Tratament Natural EssentialTM  

împotriva bacteriilor, acarienilor 
și mirosurilor neplăcute

•  Husa este realizată din micro-
fibre TencelTM Lyocell pentru 
termoreglare

•  Husă detașabilă și lavabilă  
la mașina de spălat

•  Puncte anti-alunecare

Disponibilă și varianta de 6 cm cu 7 zone de confort. 

înălțime 
3 cm

Întreabă de
PROTECȚIE TOPPER 
RENEW NATURA

Pentru 80x190/200x3cm. Mai multe dimensiuni disponibile.

90x190/200. Mai multe  
dimensiuni disponibile.

PROFESIONIST!
DORMI CA UN 

32900 lei

13410 lei14900 lei
-10%

-5%
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CONFORTABIL
și delicat, ca un cântec 

de leagăn!

TOPPER ALOE VERA ORTHOCELL

Un somn mai confortabil cu atingerea naturală 
și delicată Aloe Vera.

•  Husă detașabilă cu tratament  
delicat Aloe Vera   

•  Spumă Orthocell de înaltă  
calitate pentru confort optim 

•  3 zone de susținere pentru cap,  
șolduri și picioare

•  Tratament antibacterian,  
anti-acarieni și anti microbian  
Clean Effect

•  Sistem AirX pentru aerisire  
maximă și controlul umidității

înălțime 
4 cm

Pentru 80x190cm. Mai multe dimensiuni disponibile.
19900lei39800lei

-50%
PÂNĂ LA

Numai în catalog
ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL

-5%
EXTRA



-10%
LA TOATE PROTECȚIILE  

DE SALTEA

REDUCERE

-5%
EXTRA
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 Pentru 80x190/200 cm. Disponibile și alte dimensiuni.

 Pentru 90x190/200 cm.  Disponibile și alte dimensiuni.

 Pentru 80x190/200 cm. Disponibile și alte dimensiuni.

ALOE VERA V3

•  Protecție de saltea tip husă, complet  
lavabilă la mașina de spălat

•  Prelungește durata de viață a saltelei 
•  Impermeabilă și rezistentă la pete

SALTEAUA
Protejează-ți

3D

•  Protecție de saltea tip husă cu design  
3D pentru un plus de confort

•  Impermeabilă și rezistentă la pete

FRESH

•  Soluție practică 2 în 1 (protecție  
pentru saltea și cearșaf cu elastic) 

•  Impermeabilă și rezistentă la pete

10710 lei

7110 lei

7110 lei

11900 lei

7900 lei

7900 lei



14900 lei

NOVEL

NORD

NATIVE

FLOWERS

MODERN

SETURI DE PAT

ETHNIC
Bucură-te de atingerea fină și 

ambientul familiar dat de noua 
colecție de așternuturi Ethnic, ce 

combină excelent designul inspirat 
de arta tradițională și confortul 

bumbacului satinat.

55021 455 00 09SUNĂ LA

 Prețurile sunt valabile pentru 140x200 cm. Disponibile și alte dimensiun. Întreabă operatorii despre disponibilitatea în stoc.

14900 lei

14900 lei

14900 lei

14900 lei

Pentru 140x200 cm.  
Disponibilă și dimensiunea 200x200 cm

-5%
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PILOTĂ ALOE VERA LIGHT V3

•  Umplutură: fibre Wellsleep® 
•  Tratate cu Aloe Vera

PILOTĂ DUBLĂ ALOE VERA V3

•  2 pilote individuale care pot fi folosite 
separat sau prinse prin capse.

PILOTĂ DUBLĂ SIENA V3

•  2 pilote individuale care pot fi folosite 
separat sau prinse prin capse.

PILOTĂ SIENA LIGHT V3

•  Conţine fibre de vâscoză
•  Umplutură: fibre Wellsleep®

PILOTĂ ALOE VERA V3

•  Umplutură: fibre Wellsleep® 
•  Tratate cu Aloe Vera UȘOARE

Pilote 

și comode

Profită acum  
de reduceri!  
Stocurile sunt limitate.
Prețurile sunt pentru dimensiunea 140x200 cm.  

Disponibile și la dimensiunea 200x200 cm

29900 lei 29900 lei

17900 lei

19900 lei

19900 lei

-10%



Sunt realizate din materiale de calitate superioară care 
ajută corpul să își regleze temperatura în timpul nopții.  
Nu se supraîncălzesc, ci oferă fix nivelul de căldură de 
care ai nevoie pentru un somn odihnitor.
• Extrem de plăcute la atingere
• Complet lavabile la mașina de spălat
• Sacul de depozitare este util și pentru transport

SETUL ADAPTIVEGO

set 3în1:  
pernă + pilotă + sac depozitare

Termoreglare

Pentru 140x200 cm.  
Disponibilă și dimensiunea 200x200 cm.

23660 lei 16900 lei338 lei

CĂLDURĂ

RĂCOARE
sau

-50%

57021 455 00 09SUNĂ LA

SET PILOTĂ+PERNĂ SIENA V3 

60oC 60oC

SET SIMPLU SET DUBLU1 pernă 50x70 cm
1 pilotă 140x200 cm

2 perne 50x70 cm
1 pilotă 200 x200 cm

34900 lei
24900 lei

49900 lei
39900 lei

-100 lei

-5%
EXTRA



PERNĂ MEMOSAN CLASSIC V3  
 50x70 cm

•  Tratament antibacterian  
CleanEffect

• Husa antialergică

PERNĂ AIR+ SMART  
 40x60 cm

•  2 în 1 clasică și anatomică,  
cu arcuri Octaspring

•  Tratament antibacterian  
CleanEffect

60oC 60oC

PERNE DORMEO

58
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PERNĂ SIENA CLASICĂ V3 
 50x60, 50x70, 70x80 cm

•  Umplutură din microfibre Wellsleep®

2 PERNE SIENA  
CLASSIC MF 50x70 cm

•  Granule de spumă  cu memorie

2 PERNE SIENA  
ANATOMIC MF V3 30x50 cm

• Umplutură din spumă cu memorie

60oC

60oC 60oC

PERNĂ ALOE VERA CLASICĂ 
 50x70 cm

•  Pentru mediu de dormit proaspăt

60oC

Pentru 50x60cm

18900 lei
14900 lei

18900 lei
14900 lei

13900 lei
8900 lei 16900 lei

9900 lei

39900 lei
24900 lei

34900 lei
19900 lei

-40 lei-40 lei

-50 lei

-150 lei -150 lei

-70 lei

-5%
EXTRA
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COLECȚIA MIRABAI
Colecția Mirabai este inspirată din cultura indiană și are la bază arborele Neem cu cea mai mare 
sursă de compuși cu proprietăți antibacteriene și medicinale.

2  PERNĂ CLASICĂ 50x70 cm 6  CEARȘAF 

9900 lei12900 lei

3  LAMPĂ TACTILĂ

9900 lei12900 lei

7  PĂTURĂ 3ÎN1 DELUXE

16900 lei34900 lei

1  TOPPER 4+1

înălțime 
5cm43040 lei53800 lei

Pentru 80x190 cm.Mai multe dimensiuni  
disponibile

5  LENJERIE PAT 140x200, 200x200 cm

24900 lei32900 lei
Pentru 140x200 cm

4  PILOTĂ 140x200, 200x200 cm

19900 lei26900 lei
Pentru 140x200 cm

8  PROSOP 50x100, 70x140 cm

4900 lei6900 lei
Pentru 50x100 cm

Pentru 90x200 cm. Mai multe dimensiunidisponibile.

Pentru 140x200 cm

-51%
PÂNĂ LA 

1
6

5

4

2

3

7

16900 lei18900 lei

59021 455 00 09SUNĂ LA



4  PĂTURICĂ
120x160 cm

LAN&LANA
Colecția Lan&Lana este concepută pentru copii, ținând cont de ce e important pentru 
ei: design jucăuș, materiale 100% naturale, hipoalergenice, țesături confortabile, foarte 
moi și plăcute la atingere. 

1  COVORAȘ 

19900 lei 6900 lei

24900 lei 12900 lei

2  PERNĂ
40x60 cm

3  PILOTĂ
140x200 cm

100x150 cm

2

3

4

1

LAN - design cu elemente din SPAȚIU

-5%
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1

2

3

4

1

LANA - design cu elemente de FLORALE

61021 455 00 09SUNĂ LA

PĂTURĂ MULTIFUNCȚIONALĂ  
COTTON TERRY

•  Confortabilă și potrivită în orice sezon
•  Poate fi folosită ca pătură, cuvertură 

sau chiar prosop
•  Are grad redus de contracție la spălare

100%
BUMBAC NATURAL

NOU

9950 lei
19900 lei

Mai multe  culori și dimensiuni disponibile. Pentru 130x190 cm.

-50%

-5%
EXTRA
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PĂTURĂ ANTI-STRES

•  Efect de calmare – ca atunci când suntem îmbrățișați
•  Greutatea păturii este dată de particulele BPA
•  Ajută la detensionare eliminând sentimentul de anxietate
Pătura Anti-Stres sau Pătura Grea este extrem de 
confortabilă și moale. Este realizată din materiale cu 
structură specială care oferă sentimentul de îmbrățișare 
stimulând punctele de presiune și  
oferind senzația de relaxare totală  
a întregului corp. 

Efect de calmare 

Elimină sentimentul de 
anxietate

Greutatea păturii este 
data de granulele BPA

OFERĂ 

UNEI ÎMBRĂȚIȘĂRI
PLĂCEREA 

23900lei 
Pentru 4,5 kg.  Disponibilă și varianta de 5,4 kg

-5%
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 București 
Cocor: Bulevardul Ion C. 

Brătianu, nr. 29-33

Obor: Șos Ștefan  
Cel Mare, nr. 240

Sunplaza: Sun Plaza, Calea 
Văcărești, nr. 391

MegaMall: Str. Pierre de 
Coubertin nr. 3-5

Vulcan: Str Mihail 
Sebastian nr 88, sect 5,  
Vulcan Value Center

ParkLake: Centrul 
Comercial ParkLake, Str 
Liviu Rebreanu, nr 4

Drumul Taberelor:  
Str. Brașov nr. 25, incinta 
Auchan Center

 Bacău
Hello Shopping Park, Calea 
Republicii, nr. 181

 Baia-Mare
Centrul Comercial Vivo,  
Str. Victoriei, nr. 73

 Bistriţa
Bistrița Retail Park,  
Calea Moldovei nr 13A

 Brașov 
1 Auchan City, Str. 
Cristianului, nr. 5

2 Coresi Shopping Resort,  
Str. Zaharia Stancu nr. 1

 Brăila  
Shopping City, Com. 
Chiscani, Sat Vărsătura,  
Str .Principală nr. 4. 

 Cluj Napoca  
1 Iulius Mall, Str. Al. Vaida-
Voevod nr. 53B

2 Centrul Comercial 
VIVO, Str. Avram Iancu 492-
500, Florești

 Constanța
1 Str.Răscoalei 1907 nr. 10 

2 City Park Mall,  
Al. Lăpușneanu, 116C

3 Bd. Tomis, nr. 391, DN2A

 Craiova
Electroputere Mall, Calea 
București, nr. 80

 Deva
Galeria com. Auchan, Calea 
Zarandului, nr. 87

 Focșani
Promenada Mall, Calea 
Moldovei, nr. 32

 Galați
Shopping City, Bd. George 
Coșbuc, nr. 251

 Iași
Felicia Shopping City,  
Str. Bucium, nr.36

 Oradea
Lotus Center, Str. Nufărului 
nr. 30

 Piatra-Neamț
Shopping City, B-dul 
Decebal, nr. 79, jud. Neamț, 
cod poştal 610046, România 

 Pitești 
Pitești Retail Park, Sat 

Geamăna, Comuna Bradu

 Ploiești
1 Shopping City, Com 
Blejoi

2 AFI Palace, Str. George 
Calomfirescu, nr. 2

 Râmnicu Vâlcea
Shopping City,  
Str. Ferdinand nr 38

 Satu Mare  
Shopping City,  
Str. Careiului, nr.17

 Sibiu: 
Shopping City, Șos. Sibiului 
nr.5, Comuna Șelimbăr

 Suceava:
Iulius Mall, Str. Calea 
Unirii nr. 22

 Târgu-Jiu
Shopping City, str. 
Termocentralei, nr. 10

 Târgu-Mureș
Promenada Mall, Str. 
Gheorghe Doja, nr. 243

 Timișoara
1 Iulius Mall, Str. A. 
Demetriade nr. 1

2 Shopping City, Calea 
Şagului, nr. 100

 București 
Ghencea: Home&Design Mall, Bd Ghencea, nr. 126-132

Dormeo Home: AFI Palace Cotroceni, Bd Vasile Milea, nr. 4

M A G A Z I N E

CEA MAI BUNĂ  
EXPERIENȚĂ

Îți garantăm

la cumpărături!



R E C O M A N D Ă M

Preţurile afișate în acest catalog 
nu includ taxa de timbru verde și 
de transport. Aceasta din urmă se 
calculează în funcţie de destinaţie. 
Toate preţurile sunt în lei și 
includ TVA. Preţurile și ofertele 
promoţionale pot fi diferite faţă 
de cele practicate în alte structuri 
de vânzare deţinute de Studio 
Moderna SA. Imaginile sunt cu titlu 
de prezentare. Oferta este valabilă 
de la primirea prezentului catalog 
până la data de 31.10.2020, în 
limita stocului disponibil. 

NE POȚI GĂSI ȘI AICI:

TELEFONIC 021 455 00 09
Zilnic, între orele 07:00-21:00! Agenții de vânzări vor fi încântați să îți preia 
comanda și să îți răspundă la toate întrebările!

INTERNET www.top-shop.ro
Găsești mai multe produse, oferte și tot ce ai nevoie pentru o viață mai 
bună acasă!

Vizitează unul din cele 38 de magazine din toată țara! 

IN MAGAZINE         Top Shop și Dormeo

Ofertă valabilă în perioada 31 august - 8 noiembrie 2020

GRATUITĂ
PRELUARE

Înlocuiește-ți salteaua veche  
cu una nouă de la Dormeo  
până pe 8 noiembrie și ai  
GRATUIT TRANSPORTUL  

și PRELUAREA saltelei vechi.

SCANEAZĂ AICI  
pentru catalogul 
digital!


