
  FINS AL 90%DE DTE.

VERMONT. Composició cheslong amb mecanisme motoritzat i capçals ajusta-
bles, entapissat en microfibra nobuck de tacte suau i alta resistència.

MONTPELLIER. Sofà amb 2 mecanismes relax motoritzats independents, 
entapissat en pell flor combinada.

MONTPELLIER

Abans: 2.795€  

Ara: 550€

Abans: 2.620€

Ara: 595€

VERMONT

Abans: 995€

Ara: 325€

JIMENA

NICE. Sofà 3 places amb 2 mecanismes relax motoritzats independents, 
entapissat en loneta d’alta resistència.

Abans: 1.495€

Ara: 495€

NICE

GRAN 
LIQUIDACIÓ TOTAL

PER REFORMES, FINS A
ESGOTAR EXISTÈNCIES!

Recollida immediata, t’ho pots portar
o t’ho enviem express en 72h.

Compra avui i no comencis a pagar 
fins al juny en còmodes quotes. 

Import mínim 200€ i quota mínima 30€ al mes.

Preus vàlids per unitat d’exposició fins
a esgotar existències.

ARONA. Sofà 3 places amb 2 mecanismes relax automátics, entapissat en pell 
flor combinada.

Abans: 2.250€ Abans: 2.995€

Ara: 450€ Ara: 895€

ARONA BOLONIA

BOLONIA. Composició cheslong amb mecanisme relax motoritzat i bagul al 
cheslong, entapissat en pell flor combinada. 

JIMENA. Composició cheslong amb seients lliscants, bagul al cheslong i pufs 
laterals, entapissat en microfibra.

Compra avui i no comencis a pagar Preus vàlids per unitat d’exposició finsRecollida immediata, t’ho pots portar



TAÜLL. Conjunt de butaca amb respatller reclinable més puff a joc, amb base 
de fusta i entapissat en microfibra antitaques.

OMEGA. Sofà llit amb matalàs de poliuretà HR i somier de llàmines de fusta, 
entapissat en loneta.

Abans: 695€

ZURICH. Sofà amb seient de moll ensacat de gran comoditat i respatller en 
fibra buida verge siliconada amb HR, entapissat en microfibra d’alta resistència.

ZURICH

Abans:845€  

Ara: 295€

Ara: 125€

TAÜLL ALBAL

Abans: 1.355€

Ara: 415€

OMEGA

Abans: 1.750€

Ara: 550€

ARTICULADO

ALBAL. Butaca relax automàtica que eleva el reposapeus i baixa el respatller, 
entapissat en pell flor combinada.

DELANO. Sofà llit amb sistema clic-clac, convertible a cheslong amb llit de 
130*190 cm. Entapissat en loneta.

DELANO

GRAN LIQUIDACIÓ TOTAL
FINS AL 90% DE DESCOMPTE

ARTICULADO.  Conjunt de matalàs viscoelàstica de 21 cm. Més somier de 
fusta massissa articulat i motoritzat amb 5 plans i comandament.

C/ Bélgica, 2 | tenda: 93 395 24 19 - 618 75 14 07
montigala@galeriasdeltresillo.com 
www.galeriasdeltresillo.com

COMPRA AVUI I NO COMENCIS A PAGAR
FINS AL JUNY EN CÒMODES QUOTES.

Abans: 695€

Ara: 149€

Abans: 400€

Ara: 135€


