


Nu ezitati sa ne contactati

pentru

preturi

si disponibilitate

orice model

0737 205150

0737 205200

0732 MOBILA - 0732 662452

C
A
N
A
P
EL

E

http://www.e-monalisa.ro
http://www.e-monalisa.ro




Colțar Mic Braț Mic Colțar Mic Braț Mare Colțar Mare



3 locuri Braţ Mare 3 locuri Braţ Mic Fotoliu Braţ MicFotoliu Braţ Mare

Canapea Bucovina

O fărâmă de paradis mioritic, canapeaua 
Bucovina păstrează tradiția pur românească.
Dacă iți dorești o canapea confortabilă care să iți 
bucure și ochii și inima, atunci Bucovina este 
canapeaua perfectă, care îmbină confortul 
modern cu tradiționalul.
Astfel, modelele și culorile tradiționale 
re-interpretate în buchetul floral cusut pe husa 
canapelei, pot completa design-ul casei tale.
Simplitatea construcției canapelei, prin liniile 
drepte și așezate, încântă privirea si o face sa se 
oprească pe broderia cusută, atât pe brațele 
canapelei, cât și pe șezutul și pernele ei.
La cerere, modelul broderiei poate fi personalizat 
atât pentru canapeaua Bucovina cât și pentru alte 
modele sau materiale.
Structura este formată din lemn masiv de fag, 
multistrat, plăci din așchii și fibre de lemn, iar 
confortul este asigurat de o structură de arcuri 
elicoidale și burete de înaltă densitate.

Acest produs este complet dehusabil.
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Canapea Praga

Liniile drepte si simplitatea canapelei Praga face 
ca acest model să fie ușor de integrat într-un 
spațiu bine definit.
Spațiul generos pe care îl oferă asigură confortul 
serilor petrecute în familie.
Modelelul este similar ca și construcție cu 
Bucovina, însă nu are modelul floral brodat. 
Puteți alege dintr-o varietate mare de texturi, 
culori și modele un material mai deosebit, atât 
pentru husele pernelor de șezut, spătar, perne 
decorative, cât și tetiere, care să înveselească 
atmosfera unui living spațios.
Iar după o seară epuizantă, vă puteți relaxa pe o 
canapea confortabilă și spațioasă, care se poate 
extinde parțial sau total.
Structura canapelei este formată din lemn masiv 
de fag, multistrat, plăci din așchii și fibre de lemn, 
iar confortul este asigurat de o structură de 
arcuri elicoidale și burete de înaltă densitate.

Acest produs este complet dehusabil.
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NOBLEŢEA
LEMNULUI MASIV

Canapea Roma

Lucrată în lemn masiv de fag, cu un cadru ce
ar face invidioasă orice altă canapea, 
canapeaua Roma îţi oferă prilejul perfect de 
relaxare fie că o întâlneşti într-un decor clasic 
sau într-unul contemporan. 
O canapea cochetă şi extrem de confortabilă,
Roma este disponibilă într-o varietate de 
materiale (stofe, piele naturală şi piele 
ecologică) şi culori, recomandarea 
producătorului fiind pielea naturală, pielea
ecologică sau stofa în egală măsură.
Structura canapelei este din lemn masiv de 
fag, lucru ce conferă produsului autenticitate 
şi unicitate; veţi vedea desenul fibrei 
lemnoase, în mod natural şi niciodată acelaşi.
Scheletul de lemn se poate băiţui în culoarea 
stejar, cireş, nuc închis, sau wenge şi se 
poate vopsi în diferite culori. 

Confortul este asigurat de şezutul şi pernele 
de spătar din poliuretan de densitate medie. 
Roma este disponibilă în varianta de 2 sau 
3 locuri, fixă sau extensibilă. 
Extensiile au structura metalică şi lamele 
elastice de fag combinate cu folie de 
polipropilenă şi o saltea de 
poliuretan de 6 cm.





Canapea Miami

Miami, o piesă de mobilier ce respiră un aer retro. 
Liniile sculpturale, accentuate de picioarele din lemn 
masiv, stau drept mărturie că trecutul poate fi 
încorporat cu succes în prezent. 
Designul său ingenios te surprinde din orice unghi ai 
privi-o.
Dispunând de o extensie din lemn masiv, 
canapeaua Miami devine în numai câteva secunde 
locul perfect de relaxare.
Grosimea spătarului şi a braţelor o fac potrivită 
pentru spaţiile mici, însă la fel de bine poate fi pusă 
în valoare de un spaţiu generos.
Miami este o canapea complet dehusabilă, 
disponibilă într-o varietate de texturi şi culori.
Cu o structură din lemn masiv de fag, confortul 
acestei canapele este asigurat de pernele de şezut 
şi spătar din poliuretan de densitate medie şi de
perniţele din fibră siliconată.
Puteţi adăuga la setul Miami o măsuţa care vine să
completeze stilul retro al mobilierului cu o notă 
veselă şi tinerească, prin combinaţiile de culori care
se pot alege pentru blat, respectiv picioare.

Masuţa 3 locuriFotoliu





Colțar

Colțarul Paris

Un produs destinat să fie protagonistul oricărui spaţiu;
prin liniile sale simple, curate, el se impune prin confort
şi stabilitate. 
Încurajând clienţii să aranjeze elementele produsului 
pentru a li se potrivi cât mai bine, conferind în acelaşi 
timp o notă de originalitate şi exclusivitate, Parisul, un 
produs modular, poate schimba înfăţişarea unui living 
oferind o nouă abordare a modului în care ne amenajăm 
spaţiul.
Structura sa este din lemn masiv de fag, plăci din aşchii 
şi fibre de lemn. Şezutul din poliuretan este prevăzut
cu chingă elastică pentru un plus de confort.
Poate fi executat în varianta de canapea de 2,5 sau 3 
locuri, fixă sau extensibilă şi în variantă de colţar fix sau
extensibil, cu ladă pentru depozitare.
Extensia are o structură metalică şi lamele elastice de fag,
precum şi o saltea de 10-12 cm cu arcuri tip Bonnell.

Colțarul Bruxelles

Variantă a modelului Paris, îmbină utilul cu plăcutul, fiind 
un produs de care sperăm sa vă bucurați mult timp, atât 
prin confortul și stabilitatea pe care o conferă, cât și prin 
durabilitate.
Diferența dintre cele doua modele o constituie cusăturile
suplimentare de pe pernele de șezut, lucru care face ca
pernele să se comporte mult mai bine în timp.

Opţional, colţarul se poate executa în variantă extensibilă





Opţional, canapeaua se poate executa în variantă extensibilă

Canapea Sydney

O canapea clasică, cu un aer relaxat şi un farmec 
neaşteptat, ce te invită parcă la conversaţie. 
Frumuseţea şi confortul acestei canapele o fac 
potrivită aproape oricărui spaţiu sau stil, în funcţie 
de materialul de acoperire ales.
Sydney este disponibilă într-o varietate de 
materiale şi culori, recomandarea producătorului 
fiind combinaţiile de stofă.
Avantajul acestei canapele este faptul că este 
complet dehusabilă şi permite întreţinerea şi 
înlocuirea facilă a husei.
Structura sa este din lemn masiv de fag, plăci din 
aşchii şi fibre de lemn. 
Confortul ridicat este asigurat de pernele de
şezut şi spătar din poliuretan de densitate medie.
Sydney poate fi executată în variantă fixă sau 
extensibilă, extensia având o structură metalică şi 
lamele elastice de fag, precum şi o 
saltea cu arcuri tip Bonnell, de 10-12 cm grosime.
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Colțar Monte Carlo

Imaginează-ţi că te aşezi şi simţi cum plăcerea te
învăluie, simţurile ţi se destind, visurile sunt la 
îndemâna ta. Monte Carlo este mai mult decât un 
simplu colţar, este confortul materializat. 
Un produs impunător, rafinat, şi mai presus de 
orice extrem de confortabil, Monte Carlo este 
destinat să fie punctul central al încăperilor
spaţioase. Fiind un produs modular, colţarul
Monte Carlo se adaptează uşor nevoilor tale. 
Aşa că te provocăm să îl încerci. 
Te va convinge cu siguranţă.
Monte Carlo este disponibil într-o varietate de 
materiale (stofe, piele naturală şi piele ecologică) 
şi culori, recomandarea producătorului fiind 
combinaţiile de stofă.
Structura sa este din lemn masiv de fag, plăci din 
aşchii şi fibre de lemn. 
Confortul sporit este asigurat de şezutul şi pernele
de spătar ce conţin pene de gâscă în proporţie 
de 50 %.
Monte Carlo este un produs modular, putând fi
executat în diferite variante (colţar mare, mic sau
canapea). Colţarul extensibil are şi ladă pentru 
lenjerie în şezlong. 
Extensia are o structură metalică şi lamele 
elastice de fag, precum şi o saltea cu arcuri tip 
Bonnell, de 10 -12 cm grosime.





Canapea

London Chesterfield

O atmosferă elegantă de seară liniștită, cu un film 
bun și un pahar de cognac sau o pisică adormită 
pe un colț de canapea.
Modelul atemporal, cu butoni clasici, liniile 
armonioase și șezutul confortabil transformă 
spațiul în care se află, conferindu-i personalitate și 
prestanță.
Un model clasic, la care vă recomandăm să optați 
pentru pielea naturală sau stofă, ca materiale de 
acoperire.
Structura canapelei este din lemn masiv de fag, 
plăci din lemn stratificat, iar șezultul și spătarul din
poliuretan de înaltă densitate, acoperit
cu un strat de vatelină.
Canapeaua este o canapea de 3 locuri, extensibilă 
sau fixă și care poate fi completată cu un fotoliu 
mare sau un fotoliu mic, în funcție de spațiul 
disponibil.





Măsuță

Opţional, canapeaua se poate executa în variantă extensibilă

Canapea Barcelona
Barcelona, un caracter aparte.
O canapea impunătoare, în care liniile moderne se 
îmbină perfect cu caracterul tradiţional. 
Fie că alegi această canapea pentru un living 
somptuos, fie pentru un birou impunător, vei face 
cea mai bună alegere. Canapeaua Barcelona este 
disponibilă într-o varietate de materiale 
(stofe, piele naturală şi piele ecologică) şi culori, 
recomandarea producătorului fiind pielea naturală 
sau cea ecologică.
Structura sa este din lemn masiv de fag, plăci din 
aşchii şi fibre de lemn. Opţional canapeaua se 
poate executa şi în variantă extensibilă. Extensiile 
au o structură metalică şi lamele elastice de fag 
combinate cu folie de polipropilenă şi o saltea de 
poliuretan de 6 cm.

Măsuță Barcelona

Măsuţă cu blat superior rotativ de 360 grade,
realizată din PAL furniruit. Este disponibilă în 
diverse nuanţe de culori şi texturi ale lemnului:

● fag băiţuit în culoarea stejar
● fag băiţuit în culoarea cireş
● fag băiţuit în culoarea nuc închis
● fag băiţuit în culoarea wenge
● zebrano natur





Colțar

Configurează-ţi
CANAPEAUA !

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. 
Milano este disponibil într-o varietate de materiale 
(stofe, piele naturală şi piele ecologică) şi culori, 
recomandarea producătorului fiind pielea naturală, 
pielea ecologică sau stofa, în egală măsură.
Milano este un produs versatil datorită modularităţii 
sale.
Prin combinarea diferitelor module se pot obţine 
canapele sau colţare cu lungimi multiplu de 55 cm. 
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.

Prin gama largă de module se pot configura
canapele sau colţare cu lungimi multiplu de 55 cm.

Colțar Milano



MULT MAI

APROAPE DE NATURĂ

4 locuri, 2 șezlong 4 locuri, șezlong 5 locuri, 2 șezlong 5 locuri, șezlong

Reperul pentru şezlong (stânga/dreapta)
se ia din poziţia aşezat



Creată pentru a da formă exuberanţei şi 
nonconformismului, canapeaua Havana te 
cucereşte din prima clipă lăsându-te în acelaşi timp 
să o descoperi, să îi apreciezi calităţile.
Liniile moderne, materialele revoluţionare şi 
amplitudinea acestor canapele alături de designul 
său ingenios (rezultatul colaborării cu un designer 
italian), toate acestea contribuie la unicitatea 
canapelei Havana, un produs care nu încetează
să te surprindă prin confortul său. 
Canapeaua Havana este disponibilă într-o varietate 
de materiale (stofe, piele naturală şi piele ecologică) 
şi culori.Pentru un confort deosebit, la spătarul
canapelei se pot ataşa una sau mai multe tetiere 
mobile. Recomandarea producătorului fiind stofele 
din colecţia Infinity, stofe revoluţionare, considerate 
materiale tehnice, ceea ce se traduce într-o 
rezistenţă foarte bună la pete (lichide, grăsime, etc.)
www.infinitytreatment.com/home.asp

Structura sa este din lemn masiv de fag, plăci din 
aşchii şi fibre de lemn, şezutul din poliuretan de 
densitate medie, protejat de un strat de vatelină, 
iar pernele de spătar din poliuretan extraflexibil.
Canapelele Havana sunt disponibile în variante de 
2, 3, 4 sau 5 locuri. 
Puteţi opta pentru variantele fără şezlong, sau
cele cu unul sau două şezlonguri.

Canapea Havana

http://www.infinitytreatment.com/home.asp




Colțar

Având linii subtil rotunjite şi o gamă largă de culori,
Amsterdam te îmbie să te relaxezi şi să-ţi faci 
planuri de viitor. 
Dacă te gândeşti să îmbini elemente clasice şi
moderne în casa ta, Amsterdam îţi oferă varianta 
potrivită pentru a crea baza unui asemenea spaţiu.
Amsterdam este disponibil într-o varietate de culori, 
recomandarea producătorului fiind combinaţiile de 
stofă.
Structura sa este din lemn masiv de fag, plăci din 
aşchii şi fibre de lemn.
Confortul este asigurat de şezutul şi spătarul din 
poliuretan de densitate medie şi pernele decorative 
din puf siliconat.

Colțarul Amsterdam





SOFISTICAT ȘI

TOTUȘI PRACTIC

Oriunde ai aşeza-o, canapeaua Ibiza creează o 
atmosferă relaxată, în care şicul devine accesibil. 
Nu ai nevoie decât de prieteni şi o muzică bună 
pentru o după-amiază perfectă. Atât canapeaua 
cât şi fotoliul sunt concepute pentru a adăuga 
valoare spaţiilor reduse, imprimând un aer
tineresc şi nonconformist spaţiului în care se află.
Canapeaua Ibiza este disponibilă într-o varietate 
de materiale 
(stofe, piele naturală şi piele ecologică) şi culori,
recomandarea producătorului fiind combinaţiile 
de stofă.
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. Ibiza vine în variantă de
2 locuri, fixă sau extensibilă.

Canapeaua și fotoliul Ibiza





Patul Casablanca devine piesa de rezistenţă a 
dormitorului, prin designul său şi gama largă de 
texturi şi culori în care este disponibil.
Tapiţeria confortabilă şi liniile calde îl fac extrem de 
plăcut, atât la vedere, cât şi la atingere, 
conferindu-i în acelaşi timp un aer modern.
Patul Casablanca este disponibil într-o varietate
de stofe, texturi şi culori.

Patul Casablanca este complet dehusabil, 
demontabil, este disponibil în mai multe variante şi, 
în plus, este prevăzut cu spaţiu de depozitare, 
de 15 cm înălţime. 
Structura sa este din lemn masiv de fag, plăci din 
aşchii şi fibre de lemn, iar somierele din lamele 
elastice de fag.

Patul Casablanca



Fotoliu

Braț Rondo

Fotoliu

Braț Cubo

Colțar

Braț Rondo

Colțar

Braț Cubo











Scaunul potrivit poate aduce pe lângă confort, 
un plus de stil şi culoare încăperii. 
Liniile curbate fac din scaunul Florence o 
piesa de mobilier cu adevărat elegantă. 
Scaunul Florence este disponibil într-o
varietate de materiale 
(stofe, piele naturală şi piele ecologică) şi 
culori, recomandarea producătorului fiind 
pielea naturală sau cea ecologică.
Scaunul Florence este un produs deosebit, 
eleganţa sa fiind dată de folosirea liniilor curbe. 

Este construit din lemn masiv de fag, 
confortul fiind asigurat de şezutul
din poliuretan de densitate mare.

o reflexie a eleganţei

Scaun / scaun bar Florence

Florence scaun bar





Un scaun făcut pentru conversaţie, menit să 
asculte poveşti interesante. 
Un design clasic dus până în punctul în care 
redevine modern.
Scaunul Nisa este disponibil într-o varietate de 
materiale 
(stofe, piele naturală şi piele ecologică) şi culori,
recomandarea producătorului fiind pielea
naturală sau cea ecologică.

Este construit din lemn masiv de fag, 
confortul fiind asigurat de şezutul din poliuretan 
de densitate mare.
Spătarul curbat îi conferă un plus de confort.

Scaun Nisa

Paris scaun bar

Masă Masă



PENTRU O

DIMINEAȚĂ ÎN CULORI



Masă

Masa Venezia este un produs practic şi economic, 
având structura din lemn masiv de fag, iar blatul
din MDF vopsit în diverse culori.

Masa Venezia

O seară romantică, o după-amiază relaxantă sau 
o dimineată colorată. Fotoliul Venezia completează 
un scenariu plăcut prin confortul şi rafinamentul pe 
care le oferă. Fotoliul Venezia este disponibil într-o 
varietate de materiale 
(stofe, piele naturală şi piele ecologică) şi culori,
recomandarea producătorului fiind combinaţiile de 
stofă.
Structura este din lemn masiv de fag, plăci din 
aşchii şi fibre de lemn. 
Confortul este asigurat de pernele de şezut şi
spătarul din poliuretan de densitate medie.

Fotoliul Venezia





Măsuță Oslo Măsuță Oslo

Realizată din PAL furniruit, este disponibilă în 
diverse nuanţe de culori şi texturi ale lemnului:
● fag băiţuit în culoarea stejar
● fag băiţuit în culoarea cireş
● fag băiţuit în culoarea nuc închis
● fag băiţuit în culoarea wenge

Măsuța Oslo

Conceput special pentru săli de primire, baruri sau
cafenele, setul de canapele şi fotolii Cocktail 
transformă acele clipe fugare în mici oaze de 
relaxare şi confort. Fiind un produs de dimensiuni 
reduse, acest set poate fi folosit cu succes în 
spaţiile mai puţin generoase. Canapeaua Cocktail 
este disponibilă într-o varietate de materiale 
(stofe, piele naturală şi piele ecologică) şi culori, 
recomandarea producătorului fiind pielea naturală 
sau cea ecologică.

Structura sa este din lemn masiv de fag, plăci din 
aşchii şi fibre de lemn. 
Confortul este asigurat de pernele de şezut şi 
spătarul din poliuretan de densitate medie.

Canapea Cocktail





Când iei loc pe scaunul Bistro înţelegi cum nu 
doar eleganţa, ci şi confortul poate fi dat de 
liniile simple.
Acasă sau la restaurant, cina devine un 
adevărat prilej de relaxare. Scaunul Bistro este 
disponibil într-o varietate de materiale 
(stofe, piele naturală şi piele ecologică) şi 
culori, recomandarea producătorului fiind 
pielea naturală sau cea ecologică.
Este construit din lemn masiv de fag, confortul 
fiind asigurat de şezutul din poliuretan de 
densitate mare.

Scaun Bistro



Masă 210



Masă 170 Masă 120 Masă 90 Masă Rotundă

Masa Torino

Masa Torino este o masă modernă, cu linii 
drepte, având structura din PAL placat cu HDF
(High Density Fibre).
Disponibilă doar în culoarile alb şi negru.

Tot ce poţi să îţi doreşti la un scaun. Torino se 
impune prin eleganţa liniilor, aerul său clasic 
şi confortul desăvârşit. Scaunul Torino este 
disponibil într-o varietate de materiale 
(stofe, piele naturală şi piele ecologică) şi 
culori, recomandarea producătorului fiind 
pielea naturală sau cea ecologică.

Este construit din lemn masiv de fag, confortul 
fiind asigurat de şezutul din poliuretan de 
densitate mare şi de chinga elastică.

Scaun Torino





Gustul bucatelor, aroma vinului, conversaţiile
plăcute…ingrediente ale unei seri reuşite pe
care confortul şi distincţia scaunelor Munchen 
o desăvârşesc. Scaunul Munchen este 
disponibil într-o varietate de materiale 
(stofe, piele naturală şi piele ecologică) şi 
culori, recomandarea producătorului fiind 
pielea naturală sau cea ecologică.

Este construit din lemn masiv de fag, confortul 
fiind asigurat de şezutul din poliuretan de 
densitate mare.
Caracteristic scaunului Munchen este spătarul
scaunului care se prelungeşte până
aproape de podea.

Scaun Munchen

PENTRU

OASPEȚI

DE SEAMĂ









Tăviță bar

Monte Carlo

Tăviță bar

Terra

Tetieră Havana

Oglindă tapițată

Măsuță Oslo mică Măsuță Oslo mare Măsuță Roma

Măsuță Miami Măsuță Barcelona Măsuță Paris



www.e-monalisa.ro

www.facebook.com/Mobila.Monalisa

http://www.infinitytreatment.com/home.asp
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