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Când alegi o canapea de la noi, poţi să o personalizezi prin  alegerea materialului de 
acoperire, culorii şi texturii stofei. Unele modele îţi permit să alegi de la tipul de braţe, 
poziţionarea şezlongului (stânga/dreapta) până la tipul de configurare (la produsele
modulare) care se potrivesc cel mai bine spaţiului tău.

Produsele de mobilier fabricate de noi au o durată de utilizare de minim 10 ani. Alege cu 
atenţie produsul preferat, materialul de acoperire şi configurarea dorită – mobilierul te va 
însoţi în toate experienţele tale zilnice, pentru mult timp!

Fie că ai nevoie de o canapea pentru birou, de o canapea modulară, multifuncţională, 
de o canapea cu un design atractiv pentru relaxare alături de familie sau de o canapea 
extensibilă care să încapă în spaţii mici, eşti în locul potrivit. Alege ceea ce se potriveşte 
mai bine!

Enjoy living!



Canapea Bucovina
Canapeaua Bucovina păstrează tradiția pur românească,  

reinterpretată pentru interioare moderne sau clasice.
Simplitatea construcției canapelei, liniile drepte și așezate, 
încântă privirea şi o îndeamnă să se oprească pe broderia 

cusută atât pe brațele canapelei cât și pe șezutul și pernele 
ei. Dacă iți dorești o canapea confortabilă care să iți bucure 

ochii și inima, atunci Bucovina este alegerea ideală.

Structura este formată din lemn masiv de fag, multistrat, plăci 
din așchii și fibre de lemn. Confortul este asigurat de pernele  

de șezut și spătar cu structură de arcuri elicoidale și
poliuretan HR (high resilience) de înaltă densitate.

MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o gamă variată de 
tapițerii: stofă, piele naturală sau imitație piele. Pentru modelul  

Bucovina recomandăm combinaţiile de culori din modelul 
original. Alegerea materialelor de acoperire este posibilă cu 

ajutorul configuratorului disponibil pe site-ul
www.mobiladalin.ro la  fiecare produs,

după selectarea acestuia.

Mențiuni:
Produs complet dehusabil.

Extensia este concepută pentru dormit ocazional.

modern sofa
BUCOVINA

Disponibil și cu broderie tradițională ungurească

3 locuri Braţ Mic
Lungime 240 cm

Lăţime 105 cm
Înălţime 78 cm

Extinsă 142 cm

3 locuri Braţ Mare
Lungime 250 cm

Lăţime 105 cm
Înălţime 78 cm
Extinsă 142cm

Fotoliu Braţ Mic
Lungime 107 cm

Lăţime 100 cm
Înălţime 78 cm

Fotoliu Braţ Mare
Lungime 115 cm

Lăţime 100 cm
Înălţime 78 cm

Colţar Mare
Lungime 346 cm

Lăţime 170 cm
Înălţime 78 cm
Extins 142cm

Colţar Mic Braţ Mare
Lungime 316 cm

Lăţime 170 cm
Înălţime 78 cm
Extins 142cm

Colţar Mic Braţ Mic
Lungime 308 cm

Lăţime 170 cm
Înălţime 78 cm
Extins 142cm

Taburet Mic
Lungime 85 cm

Lăţime 70 cm
Înălţime 40 cm

Taburet Mare
Lungime 97 cm

Lăţime 70 cm
Înălţime 40 cm

Măsuţă
Lungime 95 cm

Lăţime 72 cm
Înălţime 40 cm



Colțar New York
Colțarul New York este un set de mobilier capitonat care  

oferă o notă elegantă spaţiilor interioare. Prin designul
deosebit, acest colțar se va face remarcat atât într-un decor 

modern cât și într-unul clasic. Dimineţile tale vor fi pline de 
farmec, într-un decor minimalist şi elegant, pe când serile 

debordează de viaţă, senzualitate şi confort.

Rezistența produsului este dată de structura din lemn masiv 
de fag, plăci din așchii și fibre de lemn. Confortul este asigurat 

de partea de șezut constituită din două straturi de arcuri 
suprapuse (o plasă de arcuri sinusoidale și o plasă de arcuri 

tip Bonell) peste care s-a așezat un strat de poliuretan
HR (high resilience) de înaltă densitate.

MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o gamă variată 
de tapițerii: stofă, piele naturală sau imitație piele. Pentru  

acest model vă recomandăm ca material de acoperire stofa.
Alegerea materialelor de acoperire este posibilă cu ajutorul 
configuratorului disponibil  pe site-ul  www.mobiladalin.ro la  

fiecare produs, după selectarea acestuia.

Mențiuni:
Produsul nu este dehusabil.
Produsul nu este extensibil.

modern sofa
NEW YORK Taburet

Lungime 92 cm
Lăţime 63 cm

Înălţime 45 cm

Coltar
Lungime 291 cm

Lăţime 166 cm
Înălţime 73 cm

Fotoliu
Lungime 108 cm

Lăţime 89 cm
Înălţime 73 cm



Colţar Praga
Liniile drepte, colţurile rotunjite şi simplitatea designului 

canapelei Praga, o recomandă pentru orice decor şi utilizare. 
Modelul confortabil şi spaţios este ideal pentru serile

petrecute în familie, iar tetierele confortabile îţi susţin capul
atunci când urmăreşti filmul preferat.

Recomandată pentru decorul spaţiilor generoase, canapeaua  
Praga se adaptează nevoilor tale de confort. Structura este 
formată din lemn masiv de fag, multistrat, plăci din așchii și

fibre de lemn. Confortul este asigurat de pernele de șezut și  
spătar cu structură de arcuri elicoidale și poliuretan

HR (high  resilience) de înaltă densitate.

MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o gamă variată 
de tapițerii: stofă, piele naturală sau imitație piele. Întrucât  
acesta este un produs complet dehusabil, recomandarea 

producătorului este stofa. Alegerea materialelor de acoperire 
este posibilă cu ajutorul configuratorului disponibil  pe site-ul  

www.mobiladalin.ro la fiecare produs,
după selectarea acestuia.

Mențiuni:
Produs complet dehusabil.

Extensia este concepută pentru dormit ocazional.

modern sofa
PRAGA 3 locuri Braţ Mic

Lungime 240 cm
Lăţime 105 cm
Înălţime 78 cm

Extinsă 142 cm

3 locuri Braţ Mare
Lungime 250 cm

Lăţime 105 cm
Înălţime 78 cm
Extinsă 142cm

Fotoliu Braţ Mic
Lungime 107 cm

Lăţime 100 cm
Înălţime 78 cm

Fotoliu Braţ Mare
Lungime 115 cm

Lăţime 100 cm
Înălţime 78 cm

Colţar Mare
Lungime 346 cm

Lăţime 170 cm
Înălţime 78 cm
Extins 142cm

Colţar Mic Braţ Mare
Lungime 316 cm

Lăţime 170 cm
Înălţime 78 cm
Extins 142cm

Colţar Mic Braţ Mic
Lungime 308 cm

Lăţime 170 cm
Înălţime 78 cm
Extins 142cm

Taburet Mic
Lungime 85 cm

Lăţime 70 cm
Înălţime 40 cm

Taburet Mare
Lungime 97 cm

Lăţime 70 cm
Înălţime 40 cm



modern sofa
STOCKHOLM

Canapea Stockholm
  Stockholm este o canapea  practică și  

confortabilă, apreciată de adepții stilului clasic scandinav, 
destinată atât camerelor de tineret, cât și livingurilor

mai mult sau mai puțin spațioase.

Structura canapelei este din lemn masiv de fag, plăci din 
aşchii şi fibre de lemn. Confortul este asigurat de pernele de  

șezut și spătar realizate din poliuretan de densitate medie.  
Salteaua este realizată din poliuretan de ultimă generație cu 

structura HR (high resilience), adică structură de celule
deschise ce permit aerisirea saltelei.

MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o gamă variată de 
tapițerii: stofă, piele naturală sau imitație piele. Pentru acest  

model vă recomandăm ca material de acoperire integral stofa.
Alegerea materialelor de acoperire este posibilă cu ajutorul 
configuratorului disponibil pe site--ul www.mobiladalin.ro la  

fiecare produs, după selectarea acestuia.

Mențiuni:
Produs parțial dehusabil – pernele de șezut și spătar.

Extensia poate fi recomandată pentru dormit zilnic.

Fotoliu
Lungime 100 cm

Lăţime 90 cm
Înălţime 84 cm

3 Locuri
Lungime 218 cm

Lăţime 90 cm
Înălţime 84 cm

Extinsă 218/215 cm

Taburet Mare
Lungime 125 cm

Lăţime 64 cm
Înălţime 40 cm

Taburet Mic
Lungime 64 cm

Lăţime 64 cm
Înălţime 40 cm



Canapea Roma
Lucrată în lemn masiv de fag, canapeaua Roma îţi oferă

prilejul perfect de relaxare, momentul ideal de a savura 
cafeaua preferată alături de cei dragi. De balansoarul

confortabil se vor bucura atât bunicii, nepoțeii, cât și
proaspetele mămici, oferind momente de relaxare

și tandrețe alături de cei mici.

Structura de rezistență este realizată din lemn masiv de fag. 
Confortul este asigurat de şezutul şi pernele de spătar din 

poliuretan HR (high resilience) de densitate medie. Extensia 
are o structură metalică și lamele elastice de fag, combinate 

cu folie de polipropilenă şi o saltea de poliuretan de 6 cm.

MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o gamă variată de 
tapițerii: stofă, piele naturală sau imitație piele. Pentru acest  

model recomandarea producătorului este stofa. Alegerea
materialelor de acoperire și a nuanței lemnului este posibilă  

cu ajutorul configuratorului disponibil pe site-ul
www.mobiladalin.ro la fiecare produs,

după selectarea acestuia.

Mențiuni:
Produs parțial dehusabil – pernele de

șezut și pernele de spătar.
Extensia este concepută pentru dormit ocazional.

 

* Cadrul de lemn poate fi băiţuit în culoarea stejar,
nuc închis, wenge, gris sau milk şi
se poate vopsi în negru, alb, crem,

verde și roșu.

classic sofa
ROMA

NOBLEŢEA
LEMNULUI MASIV

2 locuri
Lungime 124 cm

Lăţime 91 cm
Înălţime 90 cm

Extinsă 223 cm

3 locuri
Lungime 160 cm

Lăţime 91 cm
Înălţime 90 cm

Extinsă 223 cm

Balansoar
Lungime 64 cm

Lăţime 91 cm
Înălţime 90 cm

Fotoliu
Lungime 64 cm

Lăţime 91 cm
Înălţime 90 cm

Măsuţă
Lungime 80 cm

Lăţime 50 cm
Înălţime 42 cm



Canapea Miami
Canapeaua Miami este o piesă de mobilier ce respiră un aer 

retro. Liniile sculpturale, accentuate de picioarele din lemn, 
stau drept mărturie că trecutul poate fi încorporat cu succes în 

prezent. Grosimea spătarului şi a braţelor o fac potrivită
pentru spaţiile mici, însă la fel de bine poate fi pusă în valoare 

într-un spaţiu generos.
 

Structura produsului este din lemn stratificat și lemn masiv de 
fag. Confortul este asigurat de pernele de şezut şi spătar
realizate din poliuretan HR (high resilience) de densitate

medie şi de perniţele decorative umplute cu puf siliconat.

MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o gamă variată de 
tapițerii: stofă, piele naturală sau imitație piele. Întrucât acesta 
este un produs dehusabil, recomandarea producătorului este 

stofa. Alegerea materialelor de acoperire este posibilă cu 
ajutorul configuratorului disponibil pe site-ul

www.mobiladalin.ro la fiecare produs,
după selectarea acestuia.

Mențiuni:
Produs complet dehusabil.

Extensia este concepută pentru dormit ocazional.

modern sofa
MIAMI Măsuţă

Lungime 104 cm
Lăţime 64 cm

Înălţime 40 cm

3 locuri
Lungime 214 cm

Lăţime 110 cm
Înălţime 75 cm

Extinsă 214/147 cm

Fotoliu
Lungime 82 cm
Lăţime 100 cm
Înălţime 77 cm



modern sofa
PARIS

Opţional, colţarul se poate executa în variantă extensibilă

Tetierele de pe braţe si spătare sunt rabatabile în 5 trepte / poziţii

Colţar Bruxelles

Colţar Paris/Bruxelles
Paris și Bruxelles sunt două produse modulare care pot 

schimba înfăţişarea unui living oferind o nouă viziune a modu-
lui în care ne amenajăm spațiul de locuit. Diferența dintre cele 

două sunt cusăturile suplimentare de pe pernele de șezut, 
prezente la modelul Bruxelles. Atuul acestor produse este  

confortul şi stabilitatea şezutului în timp, precum şi
posibilitatea configurării în funcţie de spaţiul existent.

Structura produsului este din lemn masiv de fag, plăci din 
așchii și fibre de lemn. Confortul este asigurat de pernele de 
șezut și spătar din poliuretan HR (high resilience), prevăzut 

cu chingă elastică pentru un plus de confort. Extensia are 
structură metalică și lamele elastice de fag şi

o saltea din poliuretan de 12 cm.
MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o gamă variată de 
tapițerii: stofă, piele naturală sau imitație piele. Producătorul  
recomandă ca material de acoperire integral stofa; sau stofa 

pe șezut și tetiere, iar cadrul pe imițatie piele. Alegerea
materialelor de acoperire este posibilă cu ajutorul

configuratorului disponibil pe site-ul www.mobiladalin.ro la  
fiecare produs, după selectarea acestuia.

 
Mențiuni:

Paris – pernele  de șezut sunt dehusabile.
Bruxelles – nu este dehusabil.

Tetierele nu sunt dehusabile, dar sunt husabile.
Produse modulare.

Extensia este concepută pentru dormit ocazional. 

Colţar
Lungime 298 cm

Lăţime 270 cm
Înălţime 80 cm

Extinsă 298/230 cm

3 locuri
Lungime 240 cm

Lăţime 100 cm
Înălţime 80 cm

Extinsă 240/235 cm

2,5 locuri
Lungime 220 cm

Lăţime 100 cm
Înălţime 80 cm

Extinsă 220/230 cm

Fotoliu
Lungime 140 cm

Lăţime 100 cm
Înălţime 80 cm

Taburet mare
Lungime 90 cm

Lăţime 70 cm
Înălţime 47 cm

Taburet mic
Lungime 80 cm

Lăţime 70 cm
Înălţime 47 cm



modern sofa
VIENA

Opţional, canapeaua se poate executa în variantă extensibilă

Canapea Viena
 Viena este ideală pentru un moment de evadare, 

în care să te eliberezi de stresul zilnic alături de un film bun, 
cartea preferată, sau o “plimbare” online. Canapeaua  Viena 

este locul acela “perfect-confortabil”, care te îmbie la relaxare. 
Liniile rotunjite ale canapelei o fac uşor de încadrat într-un

living mai mult sau mai puțin spațios, realizând astfel un 
spaţiu ideal de petrecere a timpului liber.

Structura produsului este din lemn masiv de fag, plăci din 
așchii şi fibre de lemn. Confortul este asigurat de şezutul din 
poliuretan HR (high resilience) de densitate medie şi pernele 

de spătar din puf siliconat. Extensia are o structură metalică și 
lamele elastice de fag, combinate cu folie de polipropilenă şi o 

saltea de poliuretan de 6 cm.
MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o gamă variată de 

tapițerii: stofă, piele naturală sau imitație piele. Pentru acest 
produs recomandăm stofa ca material de acoperire pentru 

pernele de șezut și spătar. Alegerea materialelor de acoperire 
este posibilă cu ajutorul configuratorului disponibil pe site-ul  

www.mobiladalin.ro la fiecare produs,
după selectarea acestuia.

Mențiuni:
Produs  parțial  dehusabil - pernele 

de  șezut  și  pernele  brațelor  sunt dehusabile.
Fotoliul este disponibil in variantă fixă sau dotat cu recliner 
electric. Extensia este concepută pentru dormit ocazional.

3 Locuri
Lungime 200 cm

Lăţime 104 cm
Înălţime 90 cm

Extinsă 200/240 cm

Fotoliu
Lungime 112 cm

Lăţime 104 cm
Înălţime 90 cm

Extinsă 112/155 cm



classic sofa
SYDNEY

Opţional, canapeaua se poate executa în variantă extensibilă

Canapea Sydney
Sydney este o canapea clasică, care se adaptează oricărui 
interior, indiferent de mobilierul şi stilul preferat. Canapeaua 

Sydney se adaptează nevoilor tale de odihnă, fără a face  ra-
bat la design şi durabilitate. Fiind complet dehusabilă, permite 

întreţinerea facilă, dar şi redecorarea, după dorinţă.

Structura canapelei este din lemn masiv de fag, plăci din 
aşchii şi fibre de lemn. Confortul este asigurat de pernele de 

şezut şi spătar din poliuretan HR(high resilience) de densitate 
medie. Extensia are o structură metalică și lamele elastice de 

fag şi o saltea din poliuretan HR de 12 cm.

MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o gamă variată 
de tapițerii: stofă, piele naturală sau imitație piele. Fiind un 

produs cu pliuri și falduri, complet dehusabil, recomandarea 
producătorului este stofa. Alegerea materialelor de acoperire 
este posibilă cu ajutorul configuratorului disponibil pe site-ul  

www.mobiladalin.ro la fiecare produs
după selectarea acestuia.

Mențiuni:
Produs complet dehusabil.

Extensia este concepută pentru dormit ocazional.

3 locuri
Lungime 231 cm

Lăţime 97 cm
Înălţime 95 cm

Extinsă 240 cm

Fotoliu
Lungime 124 cm

Lăţime 97 cm
Înălţime 95 cm

2,5 locuri
Lungime 212 cm

Lăţime 97 cm
Înălţime 95 cm

Extinsă 230 cm



Colţar Monte Carlo
Monte Carlo este mai mult decât un simplu colțar, 

este confortul materializat. Este un produs impunător, 
rafinat,  și mai presus de orice, extrem de confortabil. 

Colțarul  Monte Carlo este destinat să fie punctul central  
al încăperilor spațioase. Fiind un produs modular, se 

adaptează imediat nevoilor tale, fiind ușor de configurat 
cu ajutorul modulelor disponibile.

Structura colțarului este din lemn masiv de fag, plăci din 
așchii și fibre de lemn. Confortul este asigurat de pernele 
de șezut și pernele de spătar compartimentate în interior 

și umplute cu pene de gâscă. Extensia are structură 
metalică și lamele elastice de fag şi o saltea

din poliuretan de 12 cm.

MobilaDalin  pune la dispoziția clienților săi o gamă 
variată de tapițerii: stofă, piele naturală sau imitație  

piele. Pentru pernele de șezut și spătar recomandăm 
stofa ca material de acoperire. Alegerea materialelor de 

acoperire este posibilă cu ajutorul configuratorului
disponibil  pe site-ul  www.mobiladalin.ro la fiecare 

produs, după selectarea acestuia.

Mențiuni:
Produs parțial dehusabil: pernele de șezut,

spătar, și pernele decorative sunt dehusabile.
Produs modular.

Extensia este concepută pentru dormit ocazional.

modern sofa
MONTE CARLO

CONFORTUL
LA SUPERLATIV

Tăvită Bar

Colţar mic
Lungime 285 cm

Lăţime 162/95 cm
Înălţime 75 cm

Extins 285/230 cm

Colţar mare
Lungime 315 cm

Lăţime 162/95 cm
Înălţime 75 cm

Extins 315/240 cm 

3 locuri
Lungime 224 cm

Lăţime 95 cm
Înălţime 75 cm

Extinsă 224/240 cm

2,5 locuri
Lungime 204 cm

Lăţime 95 cm
Înălţime 75 cm

Extinsă 204/230 cm

Fotoliu
Lungime 116 cm

Lăţime 95 cm
Înălţime 75 cm

Taburet Mare
Lungime 89 cm

Lăţime 67 cm
Înălţime 46 cm

Taburet Mic
Lungime 80 cm

Lăţime 67 cm
Înălţime 46 cm



classic sofa
LONDON CHESTERFIELD

Canapea
London Chesterfield

London Chesterfield este o canapea clasică, apreciată 
de  adepţii stilului britanic pentru liniile armonioase, 

butonii clasici și confortul desăvârşit. Modelul capitonat al  
tapiţeriei îi conferă durabilitate şi o notă atemporală.

Canapeaua este recomandată atât pentru spaţii de locuit 
cât şi pentru birouri elegante şi spaţii publice

reprezentative.

Structura canapelei este din lemn masiv de fag și plăci din 
lemn stratificat. Spătarul este realizat din poliuretan HR 

(high resilience) de înaltă densitate acoperit cu un strat de  
vatelină. Consistența pernelor de șezut poate fi realizată 
complet din poliuretan de densitate medie sau, opțional, 

combinație de poliuretan cu pene de gâscă. Extensia are o 
structură metalică și lamele elastice de fag, combinate cu 

folie de polipropilenă şi o saltea de poliuretan de 6 cm.

MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o gamă variată 
de tapițerii: stofă, piele naturală sau imitație piele.  Pentru 

acest model vă recomandăm ca materiale de acoperire 
pielea naturală sau stofa. Alegerea materialelor de aco-

perire este posibilă cu ajutorul configuratorului disponibil  
pe site-ul www.mobiladalin.ro la fiecare produs, după 

selectarea acestuia.

Mențiuni:
Produs parțial dehusabil – pernele de șezut.

Extensia este concepută pentru dormit ocazional.

3 locuri
Lungime 228 cm

Lăţime 106 cm
Înălţime 74 cm

Extinsă 235 cm

2 locuri
Lungime 190 cm

Lăţime 96 cm
Înălţime 74 cm

Fotoliu Mic
Lungime 127 cm

Lăţime 96 cm
Înălţime 74 cm

Fotoliu Mare
Lungime 140 cm

Lăţime 106 cm
Înălţime 74 cm

Taburet
Lungime 60 cm

Lăţime 60 cm
Înălţime 44 cm



modern sofa
BRITANNIA

Șezut și tetiere reglabile pentru un plus de confort.

Colțar Britannia
Colţarul Britannia reprezintă redefinirea confortului şi 

relaxării, într-o tonalitate impunătoare şi în acelaşi timp 
elegantă. Datorită modularităţii sale, Britannia poate fi 

un bun “prieten” atât pentru familiile numeroase cât şi un 
partener de nădejde la crearea unei atmosfere liniştite. 

Pe lângă configurarea în funcţie de spaţiul existent, atuul 
Colţarului Britannia este reprezentat de şezutul şi tetierele 

reglabile, pentru un plus de confort.

Structura produsului este din lemn masiv de fag și multistrat. 
Confortul este asigurat de pernele de șezut și pernele de 

spătar din poliuretan HR (high resilience), prevăzut cu chingă 
elastică pentru un plus de confort. Extensia are o structură 

metalică, iar tetierele sunt reglabile în 6 trepte.

MobilaDalin pune la dispoziţia clienţilor săi o gamă variată de 
tapiţerii: stofă, piele naturală sau imitaţie piele. Producătorul 

recomandă ca material de acoperire integral, stofa. 
Alegerea materialelor de acoperire este posibilă cu ajutorul 
configuratorului disponibil pe site-ul www.mobiladalin.ro la 

fiecare produs, după selectarea acestuia.

Mențiuni:
Produsul nu este dehusabil.

Extensia este concepută pentru dormit ocazional.

Colțar
Lungime 350 cm

Lăţime 253/112 cm
Înălţime 76 cm

Extins 350/142 cm

3 locuri
Lungime 250 cm

Lăţime 112 cm
Înălţime 76 cm

Extinsă 142 cm



modern sofa
MILANO

Colțar Milano 
Este plăcut să ai un ambient perfect adaptat nevoilor tale. 

Colţarul Milano exprimă libertatea de a alege şi de a obţine 
mereu confort şi distincţie pentru casa ta. Un produs cu linii 

clasice şi calde, acest colţar este astfel gândit încât să îţi 
ofere un confort deosebit.

Structura sa este din lemn masiv de fag, plăci din aşchii 
şi fibre de lemn. Confortul este asigurat de şezutul din 

poliuretan de densitate medie şi pernele de spătar din puf 
siliconat. Extensia are o structură metalică şi lamele

elastice de fag combinate cu folie de polipropilenă şi o
saltea de poliuretan de 6 cm. 

MobilaDalin pune la dispoziţia clienţilor săi o gamă 
variată de tapiţerii: stofă, piele naturală sau imitaţie piele. 
Producătorul recomandă ca material de acoperire pielea 

naturală, pielea ecologică sau stofa, în egală măsură.
 Alegerea materialelor de acoperire este posibilă cu ajutorul 

configuratorului disponibil pe site-ul www.mobiladalin.ro la 
fiecare produs, după selectarea acestuia.

Mențiuni:
Produsul nu este dehusabil.

Extensia este concepută pentru dormit ocazional.

Milano este un produs versatil datorită modularităţii sale. 
Prin combinarea diferitelor module se pot obţine canapele 

sau colţare cu lungimi multiplu de 55 cm.

Terminal Angolo 1/2/3L FB 1L BS Angolo

Reperul pentru colţare (stânga/dreapta)
se ia din poziţia aşezatFotoliu Milano

cu mecanism relaxare
(acţionat electric sau mecanic)

Fotoliu
Lungime 100 cm

Lăţime 90 cm
Înălţime 90 cm

Recliner 105/160 cm

2 locuri
Lungime 160 cm

Lăţime 90 cm
Înălţime 90 cm

Extinsă 160/230 cm

3 locuri
Lungime 205 cm

Lăţime 90 cm
Înălţime 90 cm

Extinsă 205/230 cm

Colţar
Lungime 295 cm

Lăţime 220/90 cm
Înălţime 90 cm

Extinsă 295/230 cm 



Canapea Havana
Havana este o canapea creată pentru a da formă exuberanţei  

şi nonconformismului, ideală pentru un stil de viaţă activ şi  
utilizare intensă. Canapeaua Havana se deosebeşte de alte  

canapele prin liniile moderne, materialele revoluţionare şi
amplitudine. În sfârşit o canapea în care încap toţi prietenii tăi!

Structura canapelei și a fotoliului este din lemn stratificat cu  
şezutul din poliuretan HR (high resilience) de densitate medie, 
protejat cu un strat de vatelină. Consistența pernelor de spătar  

este din poliuretan extraflexibil. Pentru un plus de confort,
la spătar se pot ataşa una sau mai multe tetiere mobile.

MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o gamă variată de 
tapițerii: stofă, piele naturală  sau  imitație  piele.  Pentru  acest  

produs, recomandarea producătorului  sunt  stofele  din  colecţia  
Infinity, stofe revoluţionare cu o rezistenţă foarte bună la pete 

(lichide, grăsime, etc.) www.infinitytreatment.com. Alegerea 
materialelor de acoperire este posibilă cu ajutorul

configuratorului disponibil  pe site-ul  www.mobiladalin.ro
la  fiecare produs,  după selectarea acestuia.

Mențiuni:
Havana este un produs parțial dehusabil: șezutul, pernele de

 spătar, pernele decorative și tetierele sunt dehusabile.
Nu este un produs extensibil.

MULT MAI
APROAPE DE NATURĂ

modern sofa
HAVANA

Fotoliu

Havana 

Cadru metalic

rotativ de
360O

5 locuri, şezlong
Lungime 310 cm

Lăţime 150 cm
Înălţime 65 cm

5 locuri, 2 şezlonguri
Lungime 310 cm

Lăţime 150 cm
Înălţime 65 cm

Fotoliu
Lungime 83 cm

Lăţime 80 cm
Înălţime 65 cm

2 locuri
Lungime 213 cm

Lăţime 114 cm
Înălţime 65 cm

5 locuri
Lungime 310 cm

Lăţime 137 cm
Înălţime 65 cm

3 locuri
Lungime 258 cm

Lăţime 123 cm
Înălţime 65 cm

4 locuri
Lungime 290 cm

Lăţime 137 cm
Înălţime 65 cm

4 locuri, şezlong
Lungime 290 cm

Lăţime 150 cm
Înălţime 65 cm

Taburet
Lungime 93 cm

Lăţime 82 cm
Înălţime 37 cm

4 locuri, 2 şezlonguri
Lungime 290 cm

Lăţime 150 cm
Înălţime 65 cm



modern sofa
AMSTERDAM

Colţar Amsterdam
Colţarul Amsterdam, prin combinaţiile sale, te invită să te 
relaxezi şi să-ţi faci planuri de viitor. Dacă te gândeşti să 

îmbini elemente clasice şi moderne în casa ta, 
Amsterdam este alegerea potrivită, prin liniile rotunjite care 

creează posibilităţi decorative nelimitate.

Structura colţarului este din lemn masiv de fag, plăci din 
aşchii şi fibre de lemn. Confortul este asigurat de şezutul 

şi spătarul din poliuretan HR (high resilience) de densitate 
mare şi pernele decorative umplute cu puf siliconat.

 MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o gamă 
variată de tapițerii: stofă, piele naturală sau imitație piele.  
Întrucât acesta este un produs dehusabil,recomandarea 

producătorului este stofa. Alegerea materialelor de
acoperire este posibilă cu ajutorul configuratorului

disponibil pe pagina www.mobiladalin.ro la fiecare produs, 
după selectarea acestuia.

Mențiuni:
Produs complet dehusabil.

Produs modular.
Opțional   recliner la pernele de spătar.

Extensia este concepută pentru dormit ocazional.

Fotoliu
Lungime 112 cm

Lăţime 96 cm
Înălţime 77 cm

2 locuri
Lungime 200 cm

Lăţime 100 cm
Înălţime 77 cm

Extinsă 166 cm

3 locuri
Lungime 245 cm

Lăţime 100 cm
Înălţime 77 cm

Extinsă 166 cm

Colţar
Lungime 276 cm

Lăţime 170 cm
Înălţime 77 cm
Extins 166 cm 

Taburet
Lungime 74 cm

Lăţime 60 cm
Înălţime 39 cm



Canapea şi fotoliu Ibiza
Canapeaua Ibiza te va suprinde prin dimensiunile reduse, 

marginile rotunjite şi aspectul funcţional, potrivit chiar 
şi unor încăperi de mici dimensiuni. Este ideală pentru 

încăperi de dimensiuni reduse, camere de oaspeţi şi
livinguri, imprimând un aer tineresc şi primitor locuinţei tale.

Structura produsului este din lemn masiv de fag, plăci din 
așchii și fibre de lemn. Confortul este asigurat de

pernele de şezut şi spătar realizate din poliuretan HR (high 
resilience) de densitate medie şi de perniţele

decorative umplute cu puf siliconat.

MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o gamă variată 
de tapițerii: stofă, piele naturală sau imitație piele. Pentru  

acest model recomandarea producătorului este stofa.
Alegerea materialelor de acoperire este posibilă cu ajutorul 
configuratorului disponibil pe site-ul  www.mobiladalin.ro la  

fiecare produs, după selectarea acestuia.

Mențiuni:
Produs parțial dehusabil:  doar pernele de spătar.

Extensia este concepută pentru dormit ocazional.

IBIZA

SOFISTICAT ŞI
TOTUŞI PRACTIC

modern sofa

Fotoliu
Lungime 95 cm
Lăţime 105 cm
Înălţime 80 cm

Extinsă 230 cm

2 locuri
Lungime 165 cm

Lăţime 105 cm
Înălţime 80 cm

Extinsă 230 cm



Canapea Anatolia
Gama de produse Anatolia te surprinde prin confortul deosebit, 

liniile drepte, cusături geometrice şi trăsături minimaliste. 
Dimensiunile o recomandă pentru apartamentele de dimensiuni 

mai reduse, pentru modelele de locuire multifuncționale, care 
îmbină zona de zi cu spațiul de odihnă.

Structura canapelei este din lemn masiv de fag, plăci din așchii 
și fibre de lemn. Confortul este asigurat de pernele de șezut 

realizate din poliuretan HR (high resilience) de densitate medie 
învelit într-un strat generos de pene de gâscă, și pernele de 

spătar compartimentate și umplute cu pene de gâscă.
Salteaua este realizată din poliuretan de ultimă generație 

cu structura HR (high resilience), adică, structură de celule 
deschise ce permit aerisirea saltelei. 

Fotoliul este dotat cu mecanismul rotativ fabricat din metal și 
permite rotația 360O.

MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o gamă variată de 
tapițerii: stofă, piele naturală sau imitație piele. Pentru acest 

model vă recomandăm ca material de acoperire integral stofa.
Alegerea materialelor de acoperire este posibilă cu ajutorul 
configuratorului disponibil pe site-ul www.mobiladalin.ro la 

fiecare produs, după selectarea acestuia. 

Mențiuni:
Produs parțial dehusabil – pernele de șezut și spătar. 

Extensia poate fi recomandată pentru dormit zilnic.

modern sofa
ANATOLIA Fotoliu

Lungime 72 cm
Lățime 67 cm

Înălțime 90 cm

3 Locuri
Lungime 207 cm

Lățime 107 cm
Înălțime 76 cm

Extinsă 207/228 cm

Taburet Mic
Lungime 52 cm

Lățime 45 cm
Înălțime 37 cm

Colțar 45o

Lungime 350 cm
Lățime 180 cm
Înălțime 76 cm

Extins 350/228 cm

Taburet Mare
Lungime 62 cm

Lățime 54 cm
Înălțime 39 cm

Fotoliu

Anatolia

Cadru metalic

rotativ de
360O

Disponibil și cu broderie tradițională.



modern bed
CASABLANCA

Pat Casablanca
Conform statisticilor, petrecem un sfert din viaţă dormind. 
Paturile manufacturate de MobilaDalin îţi oferă confortul  

optim, potrivit vârstei şi stilului tău de viaţă. Tapiţeria şi liniile 
rotunjite fac patul Casablanca extrem de atractiv, adaptat unui 

mod de locuire contemporan. Totul pentru ca tu să te trezeşti
plin de energie!

Structura patului este formată din lemn masiv de fag, lemn 
stratificat, plăci din așchii  și  fibre de lemn. Somiera este 

realizată din cadru metalic și  lamele elastice de fag. Lada 
de depozitare este complet tapițată atât pe exterior cât și în 

interior. Patul este complet dehusabil, demontabil, și este 
disponibil in diferite dimensiuni.

MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o gamă variată 
de tapițerii: stofă, piele naturală sau imitație piele. Fiind un  

produs complet dehusabil, recomandăm ca material de
acoperire stofa sau combinațiile de stofă. Alegerea

materialelor de acoperire este posibilă cu ajutorul
configuratorului disponibil pe site-ul www.mobiladalin.ro

la  fiecare produs, după selectarea acestuia.

Mențiuni:
Este un produs complet dehusabil și demontabil.

Salteaua nu este inclusă în prețul patului.

Pat
Lungime 231 cm

Lăţime 205 cm
Înălţime 100 cm

Saltea 190/180 cm

Pat
Lungime 241 cm

Lăţime 165 cm
Înălţime 100 cm

Saltea 200/140 cm

Pat
Lungime 231 cm

Lăţime 185 cm
Înălţime 100 cm

Saltea 190/160 cm

Pat
Lungime 241 cm

Lăţime 185 cm
Înălţime 100 cm

Saltea 200/160 cm

Pat
Lungime 231 cm

Lăţime 165 cm
Înălţime 100 cm

Saltea 190/140 cm

Pat
Lungime 241 cm

Lăţime 205 cm
Înălţime 100 cm

Saltea 200/180 cm



modern bed
DAMASCCUBO

VISÂND LA NOPŢI
CONFORTABILE

Pat Damasc
Patul Damasc a fost conceput ca o îmbinare armonioasă 

între design, confort şi funcționalitate. Disponibil cu mai multe 
opţiuni decorative sau pe diferite nivele de confort, permite 

configurarea care se potriveşte cel mai bine
cu preferinţele tale.

Confortul patului Damasc este asigurat de salteaua realizată  
în sistem boxspring (cutie cu arcuri). Aceasta este alcătuită 
dintr-o saltea principală cu arcuri Pocketspring susținută de 

o bază cu arcuri tip Bonell, care amortizează până la 50% 
din greutatea corporală. Patul este realizat din două secțiuni 

Boxspring şi este prevăzut cu o salteluță
superioară numită Topper.

Consistența acesteia poate fi:
-poliuretan HR 4.5 cm (fermitate ridicată);

-spumă cu memorie 4.5 cm (conferă corpului senzație de imponderabilitate);
-“Confort plus” 10 cm (poliuretan HR în combinaţie cu spumă cu memorie).

Spre deosebire de paturile în construcție clasică, după
montaj, patul Damasc formează o structură monobloc.  

Această structură şi arcurille din salteaua principală,
împachetate individual, ne permit să garantăm ca

aceste paturi nu vor scârțâi niciodată.

MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o gamă variată 
de tapițerii: stofă, piele naturală sau imitație piele. Alegerea 

materialelor de acoperire este posibilă cu ajutorul
configuratorului disponibil pe site-ul www.mobiladalin.ro la  

fiecare produs,  după selectarea acestuia. 

Mențiuni:
Capătul patului este disponibil într-una din cele

două variante de design: Confort şi Cubo.
Produs parțial dehusabil – doar Topperul este dehusabil.

Pat Damasc Capăt Confort

Pat Capăt Confort
Lungime 225 cm

Lăţime 164 cm
Înălţime 100 cm

Saltea 160/200 cm

Pat Capăt Cubo
Lungime 217 cm

Lăţime 164 cm
Înălţime 100 cm

Saltea 160/200 cm
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Scaun sau fotoliu? Noi credem că nu trebuie să faci un compromis când e vorba de confort. 
Scaunele tapițate MobilaDalin sunt concepute pentru confortul celor care se adună în jurul 
mesei. Întâmpină-i la masă cu scaune pe care le alegi potrivit stilulului tău și adaptate ne-
voii lor de confort. Îți punem la dispoziție o gamă variată de materiale, culori și texturi: stofă, 
piele naturală sau imitație piele. Lasă-te în voia imaginației și creează ambianţa potrivită  
meselor tale împărţite cu cei dragi.

Ia loc şi savurează mesele lungi de duminică alături de familie, sau gustările delicioase cu 
prietenii!

Enjoy dining!



modern chair
TELEORMAN Scaun

Lungime 50 cm
Lățime 60 cm

Înălțime 85 cm
Înălțime șezut 47 cm

Masă
Diametru 110 cm

Înălțime 73 cm

Scaun Teleorman
  Teleorman este un scaun versatil, potrivit 

pentru un stil de viaţă activ, care preţuieşte confortul şi 
investeşte în calitate. Conceput ca o alăturare dintre  designul  

clasic şi broderia delicată care îmbogăţeşte sumanele  
olteneşti, scaunul Teleorman aduce acea notă de vitalitate şi 

confort atemporal. O contopire cu noul trend în decorare care 
integrează stilul tradiţional cu cel modern. Scaunul potrivit, o 
imaginaţie plină de vitalitate şi o masă încărcată cu bunătăţi, 

iată ambianţa potrivită serilor tale!

Printr-o execuție impecabilă, structura de rezistență a 
scaunului este realizată din lemn stratificat și lemn masiv de 
fag. Confortul este asigurat de șezutul din arcuri sinusoidale 

acoperite cu un strat de poliuretan de înaltă densitate, iar 
spătarul este din poliuretan de înaltă densitate.

MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o gamă variată de 
stofe pentru tapițerie. Alegerea materialelor de acoperire este 

posibilă cu ajutorul configuratorului disponibil pe site-ul
www.mobiladalin.ro la fiecare produs,

după selectarea acestuia.

Masa Teleorman te va impresiona cu siguranţă prin 
execuția impecabilă a detaliilor, a modelului brodat pe 

tapițerie și picioarele din lemn masiv fag. Blatul este realizat 
din plăci din așchii și lemn masiv de fag; tapițat cu materiale 

disponibile în diferite texturi și culori, toate brodate cu motive 
populare românești. Pentru protecție, suprafața tapițată este 

acoperită cu sticlă securizată.

Picioarele pot fi vopsite sau băițuite în diferite nuanțe.

Disponibil și cu broderie tradițională ungurească.



modern chair
FLORENCE

Scaun / scaun bar Florence
o reflexie a eleganţei 

Liniile curbate fac din scaunul Florence o piesă de mo-
bilier potrivită pentru mesele elegante. Datorită

modelului extrem de versatil, produsul este ideal atât 
pentru interioare clasice, cât şi pentru interioare mod-

erne. Scaunul de bar completează în mod natural 
designul încăperii şi te îmbie la vorbă.

Structura de rezistență este realizată din lemn masiv de 
fag. Confortul este asigurat de șezutul din poliuretan de 

densitate mare și spătarul din poliuretan de densitate 
medie.

MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o gamă 
variată de tapițerii: stofă, piele naturală  sau imitație 

piele. Pentru scaunul Florence recomandarea 
producătorului este imitația piele. Alegerea materialelor 

de acoperire este posibilă cu ajutorul configuratorului 
disponibil pe site-ul www.mobiladalin.ro

la fiecare produs, după selectarea acestuia.                      

Florence scaun bar

Scaun
Adâncime 55 cm

Lăţime 45 cm
Înălţime 96 cm

Înălţime şezut 47 cm

Scaun bar
Adâncime 55 cm

Lăţime 45 cm
Înălţime 115 cm

Înălţime şezut 75 cm



bistro chair
NISA

Scaun Nisa
Scaunul Nisa aduce în casa ta clasicul bun-gust  

francez, şi acel “savoir-vivre”. Un scaun făcut pentru 
conversaţie, menit să fie martorul unor poveşti

interesante. Un design clasic, dus până în punctul
în care redevine modern.

Structura de rezistență este realizată din lemn masiv 
de fag și MDF stratificat. Confortul este asigurat de 
șezutul din poliuretan de densitate mare și spătarul 

din poliuretan de densitate medie.

MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o 
gamă variată de tapițerii: stofă, piele naturală  sau 
imitație piele. Pentru scaunul Nisa  recomandarea 

producătorului sunt combinațiile de stofă sau imitația 
piele. Alegerea materialelor de acoperire este posibilă 

cu ajutorul configuratorului disponibil  pe site-ul
www.mobiladalin.ro la  fiecare produs,

după selectarea acestuia.

PLIN DE 
CARACTER

Paris scaun bar

Scaun
Adâncime 55 cm

Lăţime 44 cm
Înălţime 83 cm

Înălţime şezut 47 cm

Masă
Diametru 90 cm
Înălţime 78 cm

Masă
Diametru 80 cm
Înălţime 78 cm

Scaun Bar Paris
Adâncime 70 cm

Lățime 44 cm
Înălţime 112 cm

Înălţime șezut 75 cm



classic armchair
VENEZIA
PENTRU O 
DIMINEAŢĂ ÎN CULORI

Fotoliu Venezia
O seară romantică, o după-amiază relaxată sau o dimineață 
plină de veselie? De ce ar trebui să alegi, când le poţi avea 

pe toate? Fotoliul Venezia completează acest scenariu 
plăcut prin confortul şi rafinamentul pe care le oferă.

Structura de rezistență este realizată din lemn masiv de fag, 
plăci din așchii și fibre de lemn. Confortul este asigurat de 

șezutul și spătarul din poliuretan de densitate medie.

MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o gamă variată 
de tapițerii: stofă, piele naturală sau imitație piele.

Pentru fotoliul Veneția recomandarea producătorului sunt 
combinațiile de stofă. Alegerea materialelor de acoperire 

este posibilă cu ajutorul configuratorului disponibil
pe site-ul www.mobiladalin.ro la fiecare produs,

după selectarea acestuia.

Masă Venezia
Masa Venezia este un produs practic şi elegant,

recomandat pentru holuri, bucătării sau colţul unde îţi
savurezi cafeaua cu o carte bună alături.

Blatul este fabricat din PAL furniruit vopsit,
iar piciorul central din lemn masiv de fag.

Masa poate fi vopsită în diferite culori.

Masă 
Diametru 80 cm
Înălţime 67 cm

 Fotoliu
Adâncime 65 cm

Lăţime 65 cm
Înălţime 78 cm

Înălţime şezut 43 cm



modern chair
TOKYO

Scaun Tokyo
Suntem atenți la necesitățile clienților noștri, ținem cont de 
părerile lor, prin urmare creăm produse adaptate nevoilor 

practice și estetice ale acestora. Așa am creat scaunele 
Tokyo și Oltess, modele cu husă detașabilă.

Structura scaunelor este realizată din lemn masiv de fag și 
lemn stratificat.

Confortul este asigurat de şezutul şi spătarul din poliuretan 
HR (high resilience) de densitate medie, așezat pe o placă 

rezistentă de lemn stratificat.

Diferența dintre cele 2 scaune, Oltess și Tokyo, constă în 
stratul de vatelină, matlasat prin broderie decorativă adăugat 

la husa scaunelor Oltess.

MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o gamă variată 
de tapițerii: stofă, piele naturală sau imitație piele.

Alegerea materialelor de acoperire este posibilă cu ajutorul 
configuratorului disponibil pe site-ul www.mobiladalin.ro

la fiecare produs, după selectarea acestuia.

Mențiuni:
Scaunele sunt dehusabile.

Picioarele sunt demontabile.

Masă 210
Lungime 210 cm

Lățime 108 cm
Înălțime 76 cm

Scaun
Adâncime 54 cm

Lățime 45 cm
Înălțime 87 cm

Înălțime șezut 47 cm

Scaun Oltess Scaun Tokyo

Masa Tokyo
Blatul mesei Tokyo este fabricat din MDF furniruit cu stejar, 

iar picioarele sunt din lemn masiv de fag.
Poate fi finisată prin băițuire (în culorile stejar, nuc închis, 

wenge, gris sau milk) sau vopsire (cu vopsea poliuretanică 
în culorile negru, alb, crem, verde turcoaz sau roșu).

Masă 170
Lungime 170 cm

Lățime 90 cm
Înălțime 76 cm

Masă 90
Lungime 90 cm

Lățime 90 cm
Înălțime 76 cm

Masă 80
Lungime 80 cm

Lățime 80 cm
Înălțime 76 cm



modern chair
TORINO
UN PLUS DE
CONFORT PENTRU
FAMILIA TA

Scaun Torino
Scaunul Torino amintește de serile italiene, de bu-

catele aromate şi deserturile cremoase. Liniile rotun-
jite, șezutul moale şi aerul său clasic îl fac alegerea 

ideală pentru spațiul de servit masa. Combinaţiile  
versatile de culori şi materiale, îl recomandă şi pentru 

spaţiile publice elegante, restaurante sau cluburi.

Structura de rezistență este realizată din lemn masiv 
de fag. Confortul este asigurat de șezutul din

poliuretan de densitate mare așezat pe o împletitură 
de chingi elastice. Spătarul este fabricat din

poliuretan de densitate medie.

MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o 
gamă variată de tapițerii: stofă, piele naturală  sau 

imitație piele. Pentru scaunul Torino  recomandarea 
producătorului este pielea naturală sau imitația piele.

Alegerea materialelor de acoperire este posibilă cu 
ajutorul configuratorului disponibil pe site-ul

www.mobiladalin.ro la fiecare produs,
după selectarea acestuia.

Masa Torino
Este o masă modernă, cu linii drepte. Structura este 

din PAL placat cu HDF (High Density Fibre), iar
picioarele sunt din lemn masiv de fag. Masa Torino 

este disponibilă doar în culorile alb sau negru.
Scaun

Adâncime 66 cm
Lăţime 41 cm

Înălţime 102 cm
Înălţime şezut 47 cm

Masă 120
Lungime 120 cm

Lăţime 90  cm
Înălţime 78 cm

Masă 90
Lungime 90 cm

Lăţime 90 cm
Înălţime 78 cm

Masă 210
Lungime 210 cm

Lăţime 110 cm
Înălţime 78 cm

Masă 170
Lungime 170 cm

Lăţime 90 cm
Înălţime 78 cm

Masă rotundă
Diametru 110 cm

Înălţime 78 cm



modern chair
MUNCHEN

Scaun Munchen
Gustul bucatelor, aroma vinului şi conversaţiile 

plăcute... sunt ingredientele unei seri reuşite pe  
care confortul și distincția scaunelor Munchen  o 

desăvârșesc. Caracteristic scaunului Munchen este  
spătarul care se prelungeşte până aproape de podea.

Structura de rezistență este realizată din lemn masiv 
de fag. Confortul este asigurat de șezutul din

poliuretan de densitate mare și spătarul
din poliuretan de densitate medie.

MobilaDalin pune la dispoziția clienților săi o gamă 
variată de tapițerii: stofă, piele naturală sau imitație  

piele. Pentru scaunul Munchen recomandarea
producătorului este pielea naturală sau imitația piele.

Alegerea materialelor de acoperire este posibilă cu 
ajutorul configuratorului disponibil pe site-ul

www.mobiladalin.ro la fiecare produs,
după selectarea acestuia.

PENTRU
OASPEŢI

DE SEAMĂ
Scaun

Adâncime 73 cm
Lăţime 48 cm

Înălţime 106 cm
Înălţime şezut 47 cm
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Canapea 3L EXTFotoliu FIX
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STOCKHOLM
modern sofa

Taburet Mare
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Canapea 5L, Şezlong S
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Canapea 5L, Şezlong D
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Canapea 5L, 2Şezlonguri
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Canapea 4L, Şezlong S
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Canapea 4L, Şezlong D

1
5
0
 c

m

290 cm

Canapea 4L, 2Şezlonguri 
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258 cm

Canapea 3L

HAVANA
modern sofa

AMSTERDAM
modern sofa

ANATOLIA
modern sofa

BRITANNIA
modern sofa

MIAMI
modern sofa

74 cm
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Taburet

112 cm
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Fotoliu REC
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 Canapea 2L, 2 REC
 Canapea 2L, FIX
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Canapea 2L, 2REC, 1B S
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  Canapea 2L, 2REC, 1B D
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 Canapea 3L, 2REC
 Canapea 3L, FIX
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Şezlong Fix S
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Şezlong Fix D

276 cm
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 Colţar D, 3REC
 Colţar D, FIX

276 cm
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 Colţar S, 3REC
 Colţar S, FIX

Fotoliu FB
Fotoliu FB EXT

Canapea 3L EXT AngoloFotoliu 1B S
Fotoliu 1B S EXT

Fotoliu 1B D
Fotoliu 1B D EXT

82 cm
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Fotoliu

Taburet Mic Taburet Mare Fotoliu Canapea 3L EXT

214 cm
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Canapea 3L EXT

ROMA
classic sofa

124 cm
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Canapea 2L
Canapea 2L EXT
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Canapea 3L
Canapea 3L EXT
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64 cm

Fotoliu
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64 cm

Balansoar

LEGENDA/SYMBOLS   loc/locuri, seat/seats /  dreapta, right /  stânga, left /  braţ, arm /  fără braţ, without arms / - extensibilă, convertible - recliner, recliner L  D  S  B  FB  EXT REC 
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Colțar D EXT
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Taburet Mic

97 cm 95 cm
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 Taburet Mare  Măsuţă
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 Fotoliu B Mic
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 Fotoliu B Mare
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Canapea  3L EXT  B Mare
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 Colţar Mic B Mare EXT S  Colţar Mic B Mare ext D

PRAGA / BUCOVINA
modern sofa

MONTE CARLO
modern sofa
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Fotoliu Mare 1B D
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Fotoliu Mare 1B S
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Fotoliu Mare FB

Canapea 2,5 L
Canapea 2,5 L EXT
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Şezlong cu Lada S
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Şezlong cu Lada D
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Şezlong Mic cu Lada S
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Şezlong Mic cu Lada D
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Canapea 2,5 L 1B D
Canapea 2,5 L EXT 1B D

182 cm
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Canapea 2,5 L 1B S
Canapea 2,5 L EXT 1B S

182 cm

9
5

 c
m

Canapea 2,5 L FB 
Canapea 2,5 L EXT FB

160 cm
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Canapea 3L FB
Canapea 3L EXT FB
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Canapea 3L 1B S
Canapea 3L EXT 1B S
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Canapea 3L 1B D
Canapea 3L EXT 1B D
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Canapea 3L
Canapea 3L EXT
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Taburet Mic
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Taburet Mare
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Colţar Mare FIX S
Colţar Mare EXT S

315 cm
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Colţar Mare FIX D
Colţar Mare EXT D
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Colţar Mic FIX S
Colţar Mic EXT S
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Colţar Mic FIX D
Colţar Mic EXT D
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LEGENDA/SYMBOLS   loc/locuri, seat/seats /  dreapta, right /  stânga, left /  braţ, arm /  fără braţ, without arms / - extensibilă, convertible - recliner, recliner L  D  S  B  FB  EXT REC 
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Colţar Fix S
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NEW YORK
modern sofa
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Terminal S/D
Terminal S/D cu Lada
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 Fotoliu
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Canapea 2,5L
Canapea 2,5L EXT

Canapea  2,5L 1B S
Canapea 2,5L 1B S EXT
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Canapea  2,5L 1B D
Canapea 2,5L 1B D EXT
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Canapea 2,5L FB EXT

240 cm
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Canapea 3L
Canapea 3L EXT
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Canapea 3L 1B S/D
Canapea 3L 1B S/D EXT
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Canapea 3L FB
Canapea 3L FBD EXT

Fotoliu 1B S
Fotoliu 1B S cu ladă
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 Fotoliu 1B D
 Fotoliu 1B D cu ladă
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Colţar S FIX
Colţar S EXT
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Colţar D FIX
Colţar D EXT

PARIS
modern sofa
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Canapea 2,5L EXT
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Canapea 3L
Canapea 3L EXT
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Fotoliu

SYDNEY
classic sofa

MILANO

VIENA

modern sofa

modern sofa
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Fotoliu REC Electric
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Fotoliu
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Fotoliu REC Electric FB
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Canapea 2L EXT
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Canapea  2L FIX 1B S
Canapea 2L FIX 1B S
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Canapea  2L FIX 1B D
Canapea 2L FIX 1B D
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Fotoliu REC Fix 1B S
Fotoliu REC Electric 1B S
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 Fotoliu REC Fix 1B D
Fotoliu REC Electric 1B D
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Canapea  2L FIX FB
Canapea 2L EXT FB
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Canapea 3L FIX
Canapea 3L EXT
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Canapea  3L FIX 1B S
Canapea 3L EXT 1B S
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Canapea 3L FIX 1B D
Canapea 3L EXT 1B D
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165 cm

Canapea 3L FIX FB
Canapea 3L EXT FB
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110 cm

 Fotoliu Terminal S
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110 cm

 Fotoliu Terminal D
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295 cm

Colţar D Fix
Colţar D EXT2
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295 cm

Colţar S FIX
Colţar S EXT
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110 cm

Angolo

LONDON CHESTERFIELD
classic sofa
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Canapea 3L EXT
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Canapea 3L FIXĂ
Canapea 3L EXT
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Taburet

enjoy living
ACCESORII

Pernă decorativă Pannonia
Lăţime 45 cm
Înălţime 45 cm

Pernă decorativă Bucovina
Lăţime 55 cm
Înălţime 35 cm

Taburet London
Lungime 35/65 cm
Lăţime 35/65 cm
Înălţime 40 cm

Taburet Cupidon
Lungime 40 cm
Lăţime 35 cm
Înălţime 40 cm

Tăviţă bar
Monte Carlo
Lăţime 24 cm
Lungime 35 cm
Înălţime 6 cm

Tăviţă bar
Terra
Lăţime 28 cm
Lungime 35 cm
Înălţime 6 cm

Taburet Monte Carlo
Lungime 80/89 cm
Lăţime 67/67 cm
Înălţime 50 cm

Taburet Havana
Lungime 93 cm
Lăţime 82 cm
Înălţime 37 cm

Tetieră Havana
Lăţime 37 cm
Grosime 24 cm
Înălţime 57 cm

Oglindă tapiţată
Lăţime 65 cm
Înălţime 156 cm

Măsuţă Miami
Lungime 105 cm
Lăţime 64 cm
Înălţime 40 cm

Măsuţă Barcelona
Lungime 128 cm
Lăţime 71 cm
Înălţime 26 cm
*Blat superior rotativ de 360O

Măsuţă Paris
Lungime 100 cm
Lăţime 50 cm
Înălţime 42 cm
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Măsuţă Tokyo model A

Măsuţă Tokyo model D

Măsuţă Tokyo model B

Măsuţă Tokyo model E

Măsuţă Tokyo model C

Măsuţă Tokyo model F
Lungime 103 cm
Lăţime 60 cm
Înălţime 30 cm

Lungime 88 cm
Lăţime 63 cm
Înălţime 30 cm

Diametru 68 cm
Înălţime 30 cm

Lungime 80 cm
Lăţime 80 cm
Înălţime 30 cm

Lungime 103 cm
Lăţime 60 cm
Înălţime 30 cm

Lungime 67 cm
Lăţime 42 cm
Înălţime 30 cm

Lungime 103 cm
Lăţime 60 cm
Înălţime 46 cm

Lungime 88 cm
Lăţime 63 cm
Înălţime 46 cm

Diametru 68 cm
Înălţime 46 cm

Lungime 80 cm
Lăţime 80 cm
Înălţime 46 cm

Lungime 103 cm
Lăţime 60 cm
Înălţime 46 cm

Lungime 67 cm
Lăţime 42 cm
Înălţime 46 cm



Ieșim din cotidian, suntem creativi și promovăm cultura.
MobilaDalin dezvoltă un nou segment creativ în designul de mobilier:  arta neconvenţională. 
Produsele noastre sunt “foi albe” pentru spiritul şi talentul artiştilor plastici, devenind obiecte 
de artă.

Designerii noștri realizează obiecte de mobilier care te invită să evadezi din
cotidian, să fii creativ şi să-ţi construieşti propriul ambient, aşa cum îti place. Oamenii se 
bucură de viaţă prin culori, prin lumină, prin iubire.

Colorează fără să te îngrijoreze conturul, ieşi din tipar şi umple fiecare pagină cu viaţă!

ENJOY
LIVING

www.facebook.com/mobiladalin.enjoy.living
www.mobiladalin.ro


