
Kanapéágy „Sophie“, elefáncsontszínű szövet huzattal, 4 nagy és 2 kispárnával, ágyfunkcióval, 
Szé/Ma/Mé: kb. 214/71/92cm 199.900,- (04750042/05,01,03-04)
Szőnyeg „Berlin“, többféle szín és méret, 
kb. 80/150cm 9.990,- (39580058/01-03)

kb. 120/170cm 14.990,- (39580059/01-03)

kb. 160/230cm 27.990,- (39580064/01-03)
Függőlámpa „Luc“, ajánlott izzó: E27/60W 
energiaosztály:E-A++1) 14.990,- (82270444)

199.900,-Ft

-20%
Kanapéágy

eredeti ár 

249.900,-** Ft

A képeken feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. Az akció idotartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. 
A **-al jelölt árak az akció kezdetéig alkalmazott eladási áraink. 
1) További információ a rendelkezésre álló energiahatékonysági spektrumról (EH-spektrum) az 08 oldalon.

Kövesd velünk az új 
trendeket 2019- ben is!

Az ajánlatok 2019.01.01 - 2019.01.31-ig érvényesek
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A képeken feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. Az akció idotartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. 
A **-al jelölt árak az akció kezdetéig alkalmazott eladási áraink. 

VHU01-9-c     02

Falióra „Agnes“, műanyag, átm.: kb. 30cm, 
fehér/natúr 3.290,- (03350018)

7|

Váza „Vase Nova“, porcelán, kb. 10/14cm, 
többféle modell, fehér 1.590,- (48850904)

10|

Tárolódoboz „Cindy“, karton/pamut huzat, 
összehajtható, többféle szín, 
kb. 38/26/24cm 2.290,- (67010293/03,05,09-13)
„Bobby“, kb. 33/33/32cm 2.490,- 
(67010292/03,05-06,09-11,14-15)

8|

Műnövény „Phalänopsis“, orchidea, 
kb. 68cm, fehér kerámiatálban, tál mérete: 
Átm./Ma.: kb. 45/25cm, fehér 37.990,- 
(42971359)

9|

Díszpárna „Susan“, 100% pamut, cipzárral, 
kb. 60/60cm, többféle szín 3.990,- 
(41060001/01-07)

6|

Ülőpárna „Agnes“, 100% pamut, 
kb. 40/40cm 1.490,- (46920072/01-02)

kb. 40/40/8cm 2.490,- (46920073)

2|

Puha takaró „Mohair“, több színben, 
kb. 130/170cm 4.490,- (76960200/01-03)

4|

4.490,-Ft

4 | Puha takaró 
„Mohair“

eredeti ár 6.490,-** Ft

Díszpárna „Agnes“ 100% pamut, 
kb. 40/60cm 1.690,- (46920070)
Ágyneműhuzat-garnitúra „Agnes“ 
kb.140/200, 70/90cm 2.990,- (50500028/01)
Ágyneműhuzat-garnitúra „Dotty“,
100 renforce pamut, kb.140/200, 70/90cm 
3.990,- (50820072/01)
Műszőrme „Annalena“ kb.60/9cm, fehér és 
szürke színben 3.990,- (84400033/01-02)

1|

MIA's
Trend
Spotting 2.990,-Ft -45%

1 | Ágyneműhuzat 

-garnitúra 

„Agnes“

eredeti ár 

5.490,-** Ft

1.490,-Ft

-25%

eredeti ár 

1.990,-** Ft

2 | Ülőpárna 

„Agnes“

1.690,-Ft

1 | Díszpárna 
„Agnes“

Képkeret „Stella“, fa/üveg, 
kb. 44,5/30,7/3cm, natúr  2.990,- 
kb. 57,5/44/3cm 5.990,- (36920018/01-02)

5|

Tál „Ida“, bambusz, natúr/kék, többféle 
méret és forma, kb. 18,6/10,2/3cm 999,- 
kb. 15/4,5cm 1.190,- 
kb. 24,4/14/3,7cm 1.290,- 
kb. 20/6cm 1.590,- 
kb. 31/17/3,9cm 1.990,- 
kb. 25/7,4cm 2.290,- 
kb. 30,2/9,2cm 4.290,- 
(47570050/01,04,02,05,03,06-07)

11|

Nyakpárna „Petra“, kb. 33/39cm, 
több színben 999,- (79920026)

3|

999,-Ft

3 | Nyakpárna 
„Petra“

Látványkandalló „FKK19“, MDF fa, 
rozsdamentes acél, túlmelegedés elleni 
védelem, izzó szén és láng effekt, 
kb. 87,5/32,5/81,5cm, fehér 59.990,- 
(36240149)

12|

VHUc0-VHU01-9-c-02-03__@__2__@2__002   2 20.12.18   08:34



A képeken feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. Az akció idotartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. 
A **-al jelölt árak az akció kezdetéig alkalmazott eladási áraink. 

03     VHU01-9-c

3.290,-Ft

7 | Falióra

átm.: kb. 30cm

kb. 10/14cm 
többféle

2.290,-Ft

8 | Tárolódoboz 
„Cindy“

többféle szín

37.990,-Ft

9 | Műnövény, orchidea

-tól

3.990,-Ft

6 | Díszpárna 

„Susan“

eredeti ár 

5.490,-** Ft

-27%

2.490,-Ft

8 | Tárolódoboz 
„Bobby“

kétféle méret

2.990,-Ft

5 | Képkeret

1.590,-Ft

10 | Váza

60/60cm

59.990,-Ft

12 | Látványkandalló

eredeti ár 69.990,-** Ft

izzó szén és láng effekt 
kb. 87,5/32,5/81,5cm

-tól

bambusz 
többféle méret és forma

999,-Ft

11 | Tál
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A képeken feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. Az akció idotartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. 
A **-al jelölt árak az akció kezdetéig alkalmazott eladási áraink. 

VHU01-9-c     04

Sarokgarnitúra „Heaven Style“, jégkék szövet huzat, 2 kisebb, 
(kb. 75/42cm) és 1 nagyobb (kb. 85/42cm) párnával, fekete 
műanyag lábakkal, ágyfunkcióval, fekvőfelület: kb. 140/235cm, 
sarokmérete: kb. 282/221cm, valódi hátfal 349.900,- (06960062/01,99)
Kétüléses kanapé „Nordis Chic“, olivazöld szövet huzattal és Nosag-
rugózattal, dióra pácolt tömör bükkfa lábakkal, ülésmagasság: 
kb. 42cm,  Szé/Ma/Mé: kb. 206/77/91cm 199.900,- (06960063/01,99)

7|

Sarokgarnitúra „William“, valódi bőr, szürke színű kivitelben, 
valódi hátfallal, ágyneműtartóval és ágyfunkcióval, fekvőfelülete: 
kb. 183/123cm, sarokmérete: kb. 268/216cm 449.900,- 
Ülőke, William sarokgarnitúrához, kb. 86/86cm 79.990,- 
(05520151/04-05,99)

8|

Sarokgarnitúra „Focus“, világos- és sötétszürke szövet kombinációban, 
króm színű lábakkal, ágyneműtartóval, ágyfunkcióval, fekvőfelülete: 
kb. 120/210cm 199.900,- 
Díszpárna, Focus sarokgarnitúrához, 
Szé/Ma/Mé: kb. 45/45/10cm 2.990,- 
Fejtámasz, Focus sarokgarnitúrához, kb. 53/35cm 9.990,- 
(15740008/01-03,99)

6|

Sarokgarnitúra „Enrico“, fehér bőr hatású textil és szürke 
szövet kombinációban, Nosag-rugózattal, állítható karfákkal, 
ágyfunkcióval, ágyneműtartóval, eredeti szövetbevonatú hátfallal, 
balos és jobbos kivitelben is összeszerelhető, sarokmérete: 
kb. 303/185cm, fekvőfelülete: kb. 218/118cm 169.900,- (11360001/01,99)

5|

Kárpitozott ágy „Cannes“, szürke szövethuzat, ágyneműtartóval, 
matrac, ágyrács nélkül, fekvőfelület: kb. 160/200cm, Szé/Ma/Mé: 
kb. 178/149/214cm 179.900,- (02950008/06,05,99)

2|

179.900,-Ft

2 | Kárpitozott ágy

!

Boxspring ágy „Mali“, antracit színű szövethuzat, steppelt fejvég, 
bonellrugós matrac, komforthab fedőmatrac, 
fekvőmagasság: kb. 58cm, fekvőfelület: kb. 180/200cm, 
Szé/Ma/Mé: kb. 198/103/205cm 154.900,- (07250004/01)

1|

Tolóajtós szekrény „Sonate Como“, front: alpesi fehér üveg, 
korpusz: fehér dekor, 2 polccal, 1 ruhaakasztó rúddal, 
Szé/Ma/Mé: kb. 280/222/68cm 288.900,- (05310012/01-04,09,20,99)
Díszkeret világítással és egyéb kiegészítők is rendelhetőek. Érdeklődj 
áruházainkban! 

3|

288.900,-Ft

3 | Tolóajtós 
szekrény

!

kb. 280cm

154.900,-Ft

1 | Boxspring ágy

Hálószobaprogram „Bergen“, alpesi fehér/tölgy dekor kivitelben, 
elemei: Tolóajtós szekrény, 2 ajtós, tükörrel, 
Szé/Ma/Mé: kb. 225/210/59cm 169.900,- 
Ágykeret, ágyrács, matrac nélkül, 
fekvőfelület: kb. 160/200cm 79.990,- 
Éjjeliszekrény, 2db, 1 fiókos, 1db 19.995 Ft  45.990,- 
Komód, 1 ajtós, 4 fiókkal, Szé/Ma/Mé: kb. 81/96/41cm 69.990,- 
Díszkeret, tölgy dekor, világítás nélkül, 
Szé/Ma/Mé: kb. 228/210/12cm 39.990,- (17870296/01-05,99)

4|

169.900,-Ft

4 | Tolóajtós 
szekrény

!

79.990,-Ft

4 | Ágykeret
kb. 225cm
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A képeken feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. Az akció idotartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. 
A **-al jelölt árak az akció kezdetéig alkalmazott eladási áraink. 
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349.900,-Ft

7 | Sarokgarnitúra

eredeti ár 429.900,-** Ft

!

ágyfunkcióval

ágyfunkcióval és 
ágyneműtartóval

449.900,-Ft

8 | Sarokgarnitúra

!

79.990,-Ft

8 | Ülőke

ágyneműtartóval ágyfunkcióval

199.900,-Ft

6 | Sarokgarnitúra

ágyfunkcióvaláygneműtartóval

valódi bőr

169.900,-Ft

-26%5 | Sarok-

garnitúra

eredeti ár 

229.900,-** Ft

199.900,-Ft

-20%
7 | Kétüléses 

kanapé

eredeti ár 

249.900,-** Ft
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A képeken feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. Az akció idotartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. 
A **-al jelölt árak az akció kezdetéig alkalmazott eladási áraink. 

VHU01-9-c     06

Tervezhető konyha

- széles választék, magas minőségű anyagok

- különböző stílusirányzatok

- dizájn, modern, klasszikus

- legkorszerűbb technológiák

- kívánság szerint 
tervezhető

- tervezés és tanács
adás az áruházakban

(további információkért látogass el
 a moemax.hu weboldalra, 

vagy foglalj időpontot tervezéshez
 áruházainkban)

Nálunk már megtalálhatóak 
a 2019-es konyhai

trendek!
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A képeken feltüntetett árak eladási árak, dekoráció nélkül. Az akció idotartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. 
A **-al jelölt árak az akció kezdetéig alkalmazott eladási áraink. 

07     VHU01-9-c

A legújabb trendeknek köszönhetően a fűszernövény tartóból mindig 
friss hozzávalókkal készítheted el ételeidet (04530588/18)

A nehezen elérhető sarkokat is maximálisan kihasználhatod a 
kifordítható kosárral (04530862/02)

 A legkisebb helyek is optimálisan kihasználhatóak 
(04530862/02)

Újdonság! Így tarthatod rendben és trendben minden konyha 
tartozékodat. (04530862/01)

Maximális helykihasználás kicsi terekhez 
(04530588/03)

A fiókos megoldásokkal minden apró dolognak megtalálod a helyét 
(04530588/18)

Helytakarékos és praktikus rendszerezés, modern dizájn
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Nálunk már online is vásárolhatsz: www.moemax.hu

Az ajánlatok 2019.01.01 - 2019.01.31-ig érvényesek, az akció időtartamán belül, a készlet erejéig. 
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Mindegyik ár bruttó, az ÁFA-t tartalmazza 
és forintban értendőek! Szín és mintaeltérés lehetséges, a fotók szimbolikus fotók, a modellváltás jogát 
fenntartjuk. A pontos méretek és a használati, kezelési utasítások az üzleteinkben találhatóak meg. A 
képeken feltüntetett árak eladási árak, kiegészítők és dekoráció nélkül értendőek! A **-gal jelölt árak 
az akció kezdetéig alkalmazott eladási áraink. Kereskedelmi mennyiségben nem szolgálunk ki. A 
színválaszték áruházanként eltérő lehet. Az akció más kedvezményekkel nem összevonható! A Best Price 
jelölés az adott időszakban a mömax áruválasztékának legjobb ár-érték arányú ajánlatára vonatkozik! 
Impresszum: MMXH Lakberendezési Kft, 1095 Budapest, Soroksári út 86., HU11829519-2-44.

Áruházak: 1033 Budapest, Szentendrei út 40., Tel.: 06-1/887-5211, 1173 Budapest, Pesti út. 2, Tel.: 06-1/885-3211, 
2040 Budaörs, Sport utca 3., Tel.: 06-23/806-700, 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 15, Tel.: 06-52/997-200, 
4400 Nyíregyháza, Kosbor utca 3, Tel.: 06-42/887-200, 6000 Kecskemét, Halasi út. 2, Tel.: 06-76/883 200, 
6725 Szeged, Móravárosi krt. 12., Tel.: 06-62/574-200, 7622 Pécs, Siklósi út 47., Tel.: 06-72/889-211, 
9023 Győr, Fehérvári út 5/B., Tel.: 06-96/530-210  
Nyitvatartás: Hétfőtől-szombatig: 09:00-20:00, Vasárnap: 10:00-18:00, e-mail: info@moemax.hu

Az áruház nagysága 
miatt Nyíregyházán az 
adott termék csak konkrét 
vevőrendelésre érhető el!

Energiahatékonysági 
spektrum 

lámpák
      
      
      
      
      
      
      

Energiahatékonysági 
spektrum 

páraelszívó
      
      
      
      
      
      
      

Energiahatékonysági 
spektrum 
hűtő, sütő 
és moso-
gatógép

      
      
      
      
      
      
      

!

Ülőke „Deto“, szürke/rózsaszín plüss 
szövethuzat, arany színű díszcsík, levehető 
tető, Átm/Ma: kb. 35/45cm 16.990,- 
(13040006/01-02)

2| Komód „Wesley“, korpusz: kék MDF dekor, 
4 színes fiókkal, tömörfa lap, 
Szé/Ma/Mé: kb. 45/85/36cm 29.990,- 
6 fiókkal, Szé/Ma/Mé: kb. 84/87,5/36cm 
59.990,- (81030059/03,02)

5|

29.990,-Ft

5 | Komód

!

59.990,-Ft

5 | Komód

Komód „Solo“, 
grafitszürke dekor, LED világítás 1), 
2 ajtós, 2 fiókkal, 2 nyitott tárolórész, 
Szé/Ma/Mé: kb. 100/90/40cm 79.990,- 
5 fiókkal, 1 nyitott tárolórész, 
Szé/Ma/Mé: kb. 65/108/40cm 92.990,- 
2 ajtós, 4 fiókkal, 3 nyitott tárolórész, 
Szé/Ma/Mé: kb. 150/90/40cm 116.900,- 
(27370126/01,03,02)

6|

79.990,-Ft

6 | Komód

Fali tükör „Shine“, keret: mozaik üveg, 
hullámos forma, Szé/Ma/Mé: 
kb. 88/108/6cm 54.990,- (37600028/01)

1|

54.990,-Ft

1 | Fali tükör

!

Kisasztal szett, fahatású dekor asztallap, 
fekete/fehér dekor oldalak, 2 részes szett, 
Szé/Ma/Mé: kb. 40-35/46-40/40-30cm 
25.990,- (73260511/01-02)

3|

25.990,-Ft

3 | Kisasztal szett

Sminkasztal „Kiana“, fehér, MDF dekor, 
tömörfa lábak, 1 fiók, tükör, Szé/Ma/Mé: 
kb. 70/137/40cm 39.990,- (79680083/01)

4|

!

39.990,-Ft

4 | Sminkasztal

16.990,-Ft

2 | Ülőke

!

1) További információ a rendelkezésre álló energiahatékonysági spektrumról (EH-spektrum) az 08 oldalon.

Kövesd velünk az új trendeket 2019- ben is!
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