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Benvinguts a la nova edició de Mac Ambients! Com 
deveu haver vist, estrenem una nova imatge. Hem 
transformat el nom de la nostra marca i renovat el 
nostre logotip.

Des de 1994 hem estat al vostre costat. Sempre 
en moviment. Mirant endavant. Afrontant nous 
reptes. Creixent dia a dia. En constant evolució.

Per això, renovem nom i marca. El nostre passat 
ens ha servit d’inspiració. El nostre nou símbol 
parla d’evolució i ens apropa al futur. Una imatge 
més actual i fidel al que som avui.

Alegres, plens de fortalesa i amb la il·lusió que ens 
defineix des dels nostres inicis, seguim treballant 
amb entusiasme per oferir-vos el millor mobiliari 
i complements per a les vostres llars.

Perquè gaudiu decorant casa vostra: el millor 
lloc del món!

M-01_Composició de
menjador de 278 cm
formada per mòdul baix
amb portes abatibles i dos
calaixos, mòdul vitrina,
mòdul penjat i mòdul
penjat amb porta enlairable.
Disponible en diversos 
colors, mides i acabats.

1.943 €

D-01_Dormitori format per capçal de 328 cm, llit de 150 x 190 cm i
dues tauletes de dos calaixos. Disponible en diversos colors i acabats.

(Llum led al capçal opcional)

1.597 €

Degut als grans canvis que s’estan produint en els 
preus de les matèries primeres, carburants i electricitat, 
els preus d’aquest catàleg són vigents sempre que el 
producte no pateixi un canvi de preus durant la validesa 
d’aquesta revista.

Per poder oferir als nostres clients 
els preus totalment actualitzats, 
hem incorporat a la revista uns 
codis QR que obre el web de MAC, 
en què es poden veure els preus 
vigents a cada moment.
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M-04_Moble de menjador de 225 cm 
format per mòdul baix amb dues portes, 
moble baix amb dos calaixos i mòdul 
amb porta. Dos mòduls alts amb porta 
enlairable. Disponible en diversos colors, 
mides i acabats.

1.572 €

M-05_Menjador de 274 cm, de color 
roure i gris pissarra, format per mòdul baix 
amb porta abatible i mòdul baix amb dos 
calaixos i dos contenidors i mòdul baix amb 
porta batent. Peus metàl·lics. Disponible en 
diversos colors, mides i acabats.

1.473 €

M-02_Composició de
menjador formada per
mòdul baix de 316 cm

amb porta abatible i dos
calaixos, i mòdul alt de

113 x 146 cm amb quatre
portes i dos calaixos.

Disponible en diversos
colors, mides i acabats.

2.396 €

M-03_Menjador de
302 cm format per

mòdul baix penjat amb
portes, mòdul alt penjat

amb porta enlairable i
prestatgeria.

Opcional: moble alt de
128 x 129 cm amb vitrina

(1.329 €).
Disponible en diversos
colors, mides i acabats.

1.303 €

M-06_Menjador de 303 cm, de color 
roure i beix, format per mòdul baix amb 
porta abatible, mòdul baix amb dos 
calaixos i dues portes i dos prestatges. 
Disponible en diversos colors, mides i 
acabats.

1.663 €

Consulta el codi QR per 
veure els preus vigents i 
descobreix altres ofertes
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M-07_Menjador de 278 cm format per mòdul baix de dos calaixos i porta abatible, mòdul baix amb vitrina, porta abatible i 
porta batent, panell de TV 145 x 45 cm i peus metàl·lics. Disponible en gran varietat de colors, acabats i mides diferents.

1.399 €

M-09_Menjador de 293 cm 
format per mòdul baix penjat 
amb porta abatible, mòdul baix 
amb porta abatible i dos calaixos, 
mòdul alt amb vitrina, prestatge 
amb costats metàl·lics i mòdul alt 
amb porta. Disponible en gran 
varietat de colors, acabats i mides 
diferents.

1.491 €

M-08_Menjador de 308 cm. Està compost per mòdul baix amb 
porta abatible, mòdul baix amb dos calaixos i dues portes abatibles, 
panell de TV, prestatge i peus metàl·lics. Disponible en gran varietat 
de colors, acabats i mides diferents..

1.512 €

M-10_Menjador de 293cm format per mòdul baix amb dos 
calaixos i porta abatible, mòdul baix amb porta abatible, mòdul 
de TV, mòdul vitrina i porta batent i prestatge. Disponible en gran 
varietat de colors, acabats i mides diferents.

1.540 €
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M-13_Menjador de 320 cm format per mòdul 
baix amb porta, mòdul amb calaix, mòdul per a 
televisor amb dos calaixos i porta abatible, panell 
per a televisor i suport. Disponible en diversos 
colors i acabats.

1.615 €

M-11_Moble bufet de 220 cm, 
de color noguera i laca curri. 
Consta de mòdul amb porta, 

mòdul amb porta abatible i 
vitrina amb porta abatible. Potes 

lacades. Disponible en diversos 
colors i acabats.

1.381 €

M-12_Menjador de 360 cm format per mòdul per a 
televisor amb porta abatible, mòdul baix amb porta 

abatible i mòdul baix  amb porta enlairable. Disponible en 
diversos colors i acabats.

1.515 €

M-14_Menjador de 212 cm format per mòdul baix 
amb dues portes batents, un calaix i panell vertical 
de llistons. Opcional:  l·luminació dels panells 
(257€). Disponible en diversos colors i acabats.  

1.885 €

Consulta el codi QR per 
veure els preus vigents i 
descobreix altres ofertes
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M-16_Menjador de 270 cm format per dos 
mòduls baixos amb porta abatible i dos mòduls 

alts amb porta enlairable. disponible en diversos 
colors i acabats.

648 €

M-17_Moble bufet de 180 cm amb dos calaixos i 
pota metàl·lica, marc de color blanc, porta abatible 
i dos calaixos i portes. disponible en diversos 
colors i acabats.

971 €

M-18_Menjador de 240 cm compost per mòdul alt amb porta 
enlairable, prestatge, mòdul baix amb dos calaixos, mòdul baix amb un 

calaix i peus metàl·lics.

1.160 €

M-19_Menjador de 300 cm format per mòdul alt 
penjat amb porta enlairable, prestatge, mòdul baix amb 

dues portes, mòdul de TV i vitrina. Opcional: moble 
bufet (571€). Disponible en diversos colors i acabats. 

1.301 €

M-15_Menjador de 280 cm format per mòdul baix de dues portes 
abatibles, mòdul baix amb porta abatible, dos mòduls alts  amb 
porta de vidre i prestatge. Disponible en diversos colors i acabats.

696€
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Versatilitat

T01_ Taula de menjador disponible en 130 o 
150 cm, amb dos extensibles de 40 cm, sobre 
de xapa natural i peus metàl·lics (883 €). Cadira 
entapissada (164 €). Diferents models de cadira a 
escollir. Pack oferta de taula + quatre cadires: 

1.397 € 

T02_Taula de menjador fixa amb sobre de xapa 
natural i peus metàl·lics, disponible en mides: 120-
130-140-150-160-170-180- 90 x 90 cm.

605€

T-05_ Taula amb estructura metàl·lica i sobre de fusta sintètica de 140 x 90 cm, extensible 
a 210 cm. Diferents tipus d’estructura i colors per escollir. 

756 €

T-03_Taula de fusta natural de faig o roure 
de 105 o 120 cm de diàmetre, extensible a 175 
/ 190 cm

1.183 €

T-06 / T-07 _TTaula consola de 36 x 90 x 76 cm tancada. Disposa de quatre 
extensibles per poder adaptar-se a la mida que es necessiti: 85/135/185/235 cm. 
Ideal si es disposa de poc espai. Diferents acabats de colors i de peus.

945€

T-04_Taula de centre elevable i extensible amb sobre de 
fusta i peus lacats. Mides: tancada (120 x 75 cm) i oberta amb 
extensible de 70 cm (190 x 75 cm). Disponible amb sistema 
d’obertura amb polsador, comandament o app mòbil.

1.257€ 

C-02 -211 € C-03 - 150 € C-04 - 211 € C-05 - 164 € C-06 - 105 € C-07 - 113 €

T-06

T-01

T-03

T-02

T-07

Diferents 
sistemes 
d’elevació

Consulta el codi QR per veure 
els preus vigents i descobreix 
altres ofertes



15Ambients singulars

Vic_ Sofà chaise-longue de 296 cm amb sistema de relaxació amb dos motors, 
Disponible en diversos colors, mides i robes. Preu indicat amb roba de promoció.

2.383 €.

S-02_ Sofà de 292 cm amb seients 
lliscants i chaise-longue amb arcó, 
Disponible en diversos colors, mides 
i robes. Preu indicat amb roba de 
promoció.

1.435 €.

S-01_ Sofà chaiselongue amb sistema lliscant manual i arcò 
de 284 cm. Incorpora dos pufs al braç. Disponible en diversos 

colors, mides i robes. Preu indicat amb roba de promoció

1.511€.

   Oyarzun_Sofà chaise-longue de 302 cm amb seients lliscants manuals. Disponible en diversos colors, 
mides i robes. Preu indicat amb roba de promoció.

1.847 €

B-01_Butaca de relaxació amb 
sistema manual. Disponible amb 
sistema de relaxació amb motor.

948 €

B-02_Butaca fixe

556 €Consulta el codi QR per 
veure els preus vigents i 
descobreix altres ofertes
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S-05_Sofà de 240 cm amb chaise-
longue i sistema de relaxació i dos motors. 

Disposa d’un pràctic bagul a la chaise-
longue, braços de 30 cm i peus metàl·lics 

de color negre. Disponible en gran varietat 
de robes i colors a escollir. Preu indicat 

amb roba de promoció.

2.363 €

S-06_Còmode sofà fix raconer de 
329 x 238 cm amb estructura de 

pi i peus metàl·lics. Inclou coixins. 
Disponible en gran varietat de robes i 

colors a escollir. Preu indicat amb roba 
de promoció.

2.657 €.

S-07_Sofà chaise-longue de 286 cm amb seients 
lliscants. Respatllers abatibles amb mecanisme 
d’acer ocult. Peus d’acer d’11,5 cm. Sofà amb 
fons reduït de 86 cm, idoni per a espais reduïts. 
Disponible en diversos colors i acabats. Preu 
indicat amb roba de promoció.

1.346 €.

S-08_Chaise-longue de 295 cm amb sistema 
de seients extraibles. Respatllers abatibles de 
múltiples posicions. Peus d’acer. Disponible en 
diversos colors i acabats. Preu indicat amb roba de 
promoció.

1.569 €.

S-09_Chaise-longue de 288 cm amb sistema 
de relaxació motor. Respatllers abatibles amb 
mecanisme d’acer cromat de múltiples posicions 
(de 0° a 108°). Peus ocults de PVC. Disponible en 
diversos colors i acabats. Preu indicat amb roba de
promoció.

2.170€.
 

Consulta el codi QR per 
veure els preus vigents i 
descobreix altres ofertes



19Ambients singulars

VERSUS_Sofà  de 180 cm amb 
seients lliscants accionats amb 
motors que el converteixen en dues 
formidables chaise-longue o bé en 
un llit. Els seients incorporen arcons 
contenidors. Disponible en diversos 
colors i robes a escollir. Preu indicat 
amb roba de promoció. 

1.481 €.

S-10_Chaise-longue de 260 
cm amb sistema de relaxació 
amb dos motors. Chaise-longue 
motoritzada. Disponible en 
diversos colors i robes a escollir. 
Preu indicat amb roba de 
promoció.

2.345 €.

TURÓ_Butaca amb sistema de relaxació 
manual (517 €).

Opció amb sistema de relaxació motor (771 €).
Sistema de doble motor i elevació (966 €).

B-03_Butaca amb sistema de 
relaxació motor (913 €).

Butaca fixa (715 €).

B-04_Butaca giratòria amb sistema de 
relaxació manual

925 €.

B-05_Butaca giratòria amb sistema de 
relaxació manual

929 €.

S-11_Chaise-longue de 
289 cm amb sistema 
de seients extraïbles, 
peus de fusta i capçals 
reclinables. Disponible 
en gran varietat de 
teixits i colors. Preu 
indicat amb roba de 
promoció.

1.505 €.

S-12_Chaise-longue 
de 275 cm fixa de gran 
comoditat i de disseny 
modern. Disponible en 
gran varietat de teixits i 
colors. Preu indicat amb 
roba de promoció.

 1.326 €.

S-14_Sofà de 205 cm convertible en llit de 
140 x 190 cm. Mecanisme italià amb somier de 
reixa metàl·lica electrosoldada. Estructura de pi 
massissa. Seients, respatller i coixins desenfundables. Matalàs de 12 cm de gruix. Disponible en 
gran varietat de robes i mides diferents a escollir. Preu indicat amb roba de promoció. 

1.082 €.

Consulta el codi QR per 
veure els preus vigents i 
descobreix altres ofertes
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D-02_Dormitori format per capçal de 343 cm, llit 
de 150 x 190 cm i dues tauletes amb dos calaixos. 
Disponible en diversos colors i acabats. Opcional: 

mirall rectangular de 160 x 40 cm (80 €) i 
calaixera de quatre calaixos i un calaix doble (511 )

1.933 €

D-04_Dormitori format per llit de 150 x 190 cm amb peus de fusta, 
tauleta rodona i tauleta amb un calaix i un calaix doble. Disponible 
en diversos colors i acabats. Opcionals: calaixera amb dos calaixos 
i dos calaixos dobles (356 €). Disponible en diferents mides, colors 

i acabats.

841 €

D-03_Dormitori format per capçal de 344 
cm, llit de 150 x 190 cm, tauleta rodona, 
tauleta penjada d’un calaix i tauleta penjada 
d’un calaix i espai. Disponible en diversos 
colors i acabats. Opcional: tocador penjat de 
120 cm (246 €).

2.099 €

Consulta el codi QR per 
veure els preus vigents i 
descobreix altres ofertes
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D-06_Dormitori format per capçal entapissat de 304 cm, llit i dues tauletes 
amb dos calaixos. Disponible en diversos colors, robes i acabats.

1.441 €

D-08_Dormitori format per capçal de 289 cm amb llum, llit de 150 x 190 cm i dues 
tauletes de 60 cm amb dos calaixos. Disponible en diversos colors i acabats.

1.668 €

D-07_Dormitori format per capçal de 305 cm, llit i dues tauletes amb un calaix. 
Disponible en diversos colors i acabats.

1.240 €

D-05_Dormitori format per capçal de 304 cm, llit i dues tauletes amb dos calaixos. Disponible en diversos colors i acabats. 
Opcionals: calaixera de tres calaixos i un calaix contenidor (333 €) i mirall amb penjador i peus (329 €).

1.245 €
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... I un lloc per a cada cosa. Veniu, 
estudiarem l’espai i us farem l’armari o 

vestidor a mida. 

Armaris i vestidors ben fets, ben 
pensats i a bon preu.

Tot al
seu lloc

Consulta el codi QR per 
veure els preus vigents i 
descobreix altres ofertes
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I-03_Bressol de 140 x 70 cm convertible en 
llit de 90 x 190 cm, més llit niu, taula d’estudi, 
prestatgeria i mòdul amb peus.

1.415€  

Opcional: matalàs de 70 x 50 cm per al canviador 
(43 €).

I-01_Bressol de 140 x 70 cm convertible en llit. 
El bressol inclou un somier amb tres posicions i la 
barana és abatible.

456 €
Opcionals: calaixera de quatre calaixos (374 €), 
prestatge revister de 98 cm (108 €), prestatge 
amb penjador (104 €), nom personalitzat (54 €), 
canviador convertible en una taula d’estudi (173 €), 
matalàs per al canviador (43 €) i funda del matalàs 
(41 €).

I-02_Bressol de 140 x 70 cm convertible en llit 
de 90 x 190 cm, taula d’estudi i mòdul amb tres 
calaixos.

1.175 €

C
o
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s

Consulta el codi QR per 
veure els preus vigents i 
descobreix altres ofertes
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J-01_Llit vertical de 135 x 190 cm. Disponible en 
gran varietat de colors i acabats.

1.067€ 

Opcionals: prestatgeria de 147 cm amb dos bucs 
amb porta enlairable (909 €) i mirall vertical de 
170 x 59 cm (194 €).

J-03_Llitera abatible horitzontal de 90 
x 190 cm. Disponible en gran varietat de 

colors i acabats.

1.806€ 

Opcionals: capçal (168 €, preu unitari), 
prestatgeria amb part posterior (421 €), 

taula d’estudi (197 €), mòdul amb tres 
calaixos contenidors (292 €) i puf (156 €).

J-02_Llit abatible horitzontal de 90 x 
190 cm amb armari de portes corredisses. 
Disponible en gran varietat de colors i 
acabats.. 

1.650€ 

Opcionals: prestatgeria de 159,8 cm 
amb bucs horitzontals (743 €), taula 
d’escriptori amb mòdul de quatre calaixos 
(501 €) i prestatge revister de 147 cm
(69 €).

J-04_Llit abatible vertical de 135 x 190 
cm amb sofà. Disponible en gran varietat 

de colors i acabats.

 2.274€ 

Opcionals: prestatgeria de 98 cm (257 €) i 
taula penjada de 98 x 43 cm (264 €).
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J-08_Llitera amb escriptori 
inferior i escala. Disponible en 

gran varietat de colors.

730€

Opcionals: buc de calaixos i 
rodes (162 €), prestatgeria de 

159,7 x 140 cm amb mòduls de 
portes (715 €), mirall vertical 170 
x 58,8 cm (194 €) i mòdul de tres 

calaixos amb rodes (162 €).

J-07_Dormitori juvenil format per llitera 
amb llit inferior amb dos contenidors, 
barana, armari d’una porta i escala amb 
tres calaixos contenidors. Disponible en 
gran varietat de colors i combinacions.

1.944€

J-05_Llitera de 90 x 190 cm 
amb tres calaixos inferiors i escala. 
Disponible en gran varietat de 
colors.

1.447€ 

Opcionals: capçal (58 €), funda 
tèxtil per a la barana (99 €), 
prestatgeria de 147 cm (112 €), 
mòdul inferior amb tres contenidors 
i panell de paret (380 €) i taula 
d’estudi (171 €).

J-09_Llitera amb escriptori inferior i escala. 
Disponible en gran varietat de colors.

929€

Opcionals: canapè de 135 x 190 amb 
obertura horitzontal (549 €), mirall amb 
marc de 170 x 58,8 cm (194 €) i dos 
prestatges revisters de 98 cm (138 €).

J-06_Llitera amb llit niu 
inferior (tres llits en total), armari 

extraïble i mòdul amb quatre 
calaixos (tres dels quals són 
dobles). Disponible en gran 

varietat de colors.

2.002€

Opcional: barana en forma de 
núvol, (125 €) i escala mòbil (181 €).



33Ambients singulars

J-12_Llit compacte de 190 x 90 cm amb 
llit inferior i quatre calaixos. Disponible en 
gran varietat de colors. 

829€ 

Opcionals: armari d’una porta, prestatgeria 
i porta plegable (1.104 €), barana abatible 
(197€), taula amb buc (320 €), panell per a 
la paret (110 €), panell per a la paret amb 
elàstics (65 €), panell magnètic (132 €), 
prestatge revister de 147cm (86 €) i escala 
amb dos calaixos contenidors (365 €).

J-13_Llit compacte de 90 x 190 cm amb 
llit lliscant inferior de 90 x 180 cm i tres 
calaixos contenidors. Disponible en gran 
varietat de colors.

959€ 

Opcionals: armari raconer amb porta 
batent, columna i prestatgeria corredisses 
(860 €), prestatgeria terminal (164 €), 
escala amb calaixos (350 €), panell per a 
la paret de 243 cm (164 €) i taula d’estudi 
amb prestatgeria inferior i mòdul amb 
quatre calaixos (402 €).

J-11_Llit compacte amb 
niu inferior de 90 x 190 cm. 
Disponible en gran varietat 

de colors.

395€

 Opcionals: armari raconer 
de 140,3 x 75,8 cm amb 

prestatgeria (892 €), 
armari pont de 204 x 42,9 

x 83,5 cm amb quatre 
portes (607€), respatllers 
entapissats (359 €), taula 

d’escriptori penjada de 147 
x 58,2 cm (298 €) i mòdul 

contenidor amb rodes 
(140€).

J-10_Llit compacte de 190 x 135 cm amb 
bagul i dos calaixos amb frontals revisters. 

Disponible en gran varietat de colors.

853€

Opcional: armari raconer de 126 x 93,6 
cm amb portes plegables (734 €), 

prestatgeria terminal de 57 x 34 cm amb 
mirall i penjadors (339 €), taula d’escriptori 

plegable (238 €), respatller per al llit 
compacte amb prestatgeria (330 €)

J-14_Llit compacte de 90 x 190 cm 
amb llit lliscant inferior i dos calaixos. 
Disponible en gran varietat de colors.

909€

Opcionals: armari amb una porta llarga, 
una porta curta i quatre calaixos (799 €), 
mòdul amb bagul lateral (292 €), taula 
d’estudi (246€) i prestatge (102 €).

Consulta el codi 
QR per veure els 
preus vigents i 
descobreix altres 
ofertes
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J-17_Llit de 190 x 90 cm  i llit lliscant inferior 
de 190 x 90 cm, dos baguls de 98 x 58,9 cm i un 

bagul de 49 x 58,9 cm. Disponible en gran varietat 
de colors.

1.385€

Opcionals: taula d’escriptori plegable amb part 
del darrere magnètica per penjar a la paret frontal 
(447 €), plafó de 49 x 50,1 cm amb elàstics (65 €), 

mòdul vertical de 49 x 100,2 cm amb porta i dos 
prestatges (160 €), prestatgeria vertical de 29,4 x 

100,2 cm amb dues lleixes (130 €) i panells per a la 
paret (361 €).

J-15_Llit de 190 x 135 cm amb capçal 
i peus. Disponible en gran varietat de 
colors.

834€

Opcionals: armari de 174,4 x 63,6 cm amb 
porta mirall corredissa esquerra i calaixera 
(1.538 €), mirall de 98 x 50,1 cm amb 
bombetes led integrades (244 €) i tocador 
escriptori amb estructura lacada de 98 x 
56 cm amb calaixos 566 €).

J-18_Llits compactes amb mòdul per al racó amb 
tapa enlairable i calaixos inferiors. Disponible en 

gran varietat de colors.

1.302€

Opcionals: armari raconer (793 €), prestatgeria 
terminal (127 €) i taula amb prestatgeria inferior 

(268 €).

J-16_Canapè amb obertura Horitzontal de 105 x 190 cm. 

Disponible en gran varietat de colors

510€

Opcionals: bagul horitzontal (326 €), taula penjada (285 €), armari 
raconer amb portes plegables i prestatgeria (1.086 €), prestatgeria 

terminal (166 €) i capçal (89 €) i prestatge revister (69 €).
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J-19_Llit niu de 90 x 190 cm. Disponible 
en gran varietat de colors.
493 €

J-21_Llits amb dos calaixos contenidors 
inferiors. Disponibles en gran varietat de 
colors.

1.694 €

Opcionals: mòdul bagul escriptori (368 €) 
i mòduls penjats de 32 x 100 x 33 cm (316 
€/unitat).

J-22_Dormitori format per dos llits, dos 
mòduls amb dos calaixos i un mòdul amb 
calaix contenidor. Disponible en gran 
varietat de colors.

1.100 €

Opcionals: part alta d’armari  amb dues 
portes (493€/unitat), armari de 157 x 50 
cm amb una porta (276 €/unitat) i armari 
central de 189 x 50 cm (305 €).

J-23_Llit compacte amb calaix per a llit 
inferior i dos mòduls inferiors amb calaix 
contenidor. Disponible en gran varietat 
de colors.

921 €

Opcionals: armari amb una porta de 141 x 
50 x 60 cm (257 €/unitat), taula d’estudi 
(282 €/unitat) i prestatge (68 €/unitat). 
Increment de llum al prestatge (57 €/
unitat).

J-20_Llit amb panell per a la paret i prestatgeria frontal, taula 

d’estudi i prestatgeria. Disponible en gran varietat de colors.

1.110 €

Opcionals: mòdul penjat amb porta enlairable de 120 cm amb 
tirador de metall (277 €), mòdul penjat amb porta enlairable de 80 
cm amb tirador de metall (208 €) i mòdul penjat sense porta de 40 
cm (77 €).

Opcionals: calaixos tipus escala, un calaix simple i un contenidor (373 €), prestatgeria 
lacada (323€), bagul amb tauleta (308€), taula d’escriptori (279 €) i mòdul amb dos 
calaixos i rodes (185 €).

Consulta el codi 
QR per veure els 
preus vigents i 
descobreix altres 
ofertes
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WORK-04 - 321€WORK-02 -225 € WORK-03 -266 €CE-05 - 142 €

CE_02 - 161 €

CE-03 - 208 € CE-04 -242 €

CE-01 - 115 €

J-24_Composició formada per armari de dues portes plegables (656 €); terminal d’armari (493 €); 
llibreria amb dues portes, escriptori fix i dues portes (1.032 €), i llit abatible horitzontal (1.087 €). 
Disponible en diversos colors, mides i acabats.

J-25_Completa llibreria amb diferents mòduls amb porta i 
calaixos. Disponible en diversos colors, mides i acabats.
2.193€

Opcionals: mòdul de 131 x 100 cm amb frontal de suro 
(608 €) i taula d’escriptori de 160 x 79 cm amb peus 
metàl·lics (524 €).

Consulta el codi QR per 
veure els preus vigents i 
descobreix altres ofertes
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SL-500

• matalàs de molla ensacada i nucli 
d’Eliocel foam

• reforç perimetral Boxside (densitat de 
30 kg)

• teixit Stretch

• dues cares de viscoelàstica de grafè d’1 
cm (densitat de 50 kg)

• alçària de 23 cm (Disponible també en 
18cm d’alçària)

MOLLES SL-555

• 1. Teixit Stretch Encoixinat continu hq
• 2. Visco CARBONI grafè 1 cm D-50k
• 3. Fibra antial·lèrgica 170gr
• 4. Eliocel foam 1 cm hd
• 5. Nucli hr 18cm d-25k

• 6. Eliocel foam 1 cm hd
• 7. Fibra antial·lèrgica 170gr
• 8. Visco CARBONI grafè 1 cm D-50k
• Alçària matalàs 23 cm (Disponible també 

en 27, 18 i 14 cm d’alçàries) 

HR+Visco

NIZA

1. Teixit estretch 4d Acotxat
2. Visco titanium gel
3. High foam
4. Thermo fiber
5. Tex reforced

6. Aquapur Bio 55K
7. Aquapur Firm
8. SpringSac Firm
9. Reforced Frame 
10. Airfresh 3D

MOLLES SL-111

• teixit Stretch antibacteris i antiàcars
• enconxat continu d’alta qualitat
• viscoelàstica de carboni grafè superior
• fibra antial·lèrgica

• nucli HR de 16 cm (densitat de 20 kg)
• sistema Airfresh 3D transpirable
• alçària total de 18 cm
• lliurament enrotllat

HR+Visco

TRENTO

1. Teixit estretch 4d Acotxat
2. Visco titanium gel
3. High foam
4. Thermo fiber
5. Tex reforced

6. Aquapur Bio 55K
7. Aquapur Firm
8. SpringSac Firm
9. Reforced Frame 
10. Airfresh 3D

MOLLES SL-211

• teixit Strech enconxat continu d’alta 
qualitat

• fibra antial·lèrgica
• viscoelàstica Purple (densitat de 50 kg)
• nucli HR perfilat
• articulable

• Airfresh 3D transpirable
• desenfundable i rentat en sec
• alçària de 21 cm (disponible en 15/16 cm 

al mateix preu)
• mides de 80 i 90 en els bessons: 

increment 18 € cada matalàs

HR+Visco

GÈNOVA

1. Teixit estretch 4D
2. Cotó
3. Super Soft
4. High foam
5. Tex reforced

6. Aquapur Firm
7. SpringSac Firm
8. Reforced Frame
9. Thermo Fiber 
10. Airfresh 3D

MOLLES BERNA-21

1. Teixit estretch 4d Acotxat
2. Visco titanium gel
3. High foam
4. Thermo fiber

5. Tex reforced
6. Aquapur firm
7. Airfresh 3d

HR+VISCO

HIBRYD LUGANO

1. Teixit estretch HIVisco titanium gel
2. Aquapur Elàstic
3. NanoSac
4. Aquapur Firm

5. SpringSac Slim Firm
6. Reforced Frame
7.  Airfresh 3D

MOLLES HIBRYD OSLO

1. Teixit estretch HI
2. Visco titanium gel Profiled 7cm

3. Aquapur Firm ARTICULATED
4. Airfresh anti slip

VISCO GEL

MOLLES
Permet la màxima
llibertat de moviment
durant la nit.

HR
Recuperen el seu estat original
després d’haver estat sotmesos a
una pressió.

VISCO
Matalassos que destaquen per
l’adaptabilitat i l’ergonomia dels
seus materials.

MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 313 € 446 € 485 €
MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 246 € 352 € 382 €

MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 440 € 608 € 666 €
MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 163 € 230 € 252 €

MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 529 € 713 € 777 €
MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 273 € 370 € 403 €

MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 548 € 728 € 796 €
MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 340 € 449 € 491 €

MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 508€ 721 € 789 €
MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 460 € 646 € 707 €

Consulta el codi QR per 
veure els preus vigents i 
descobreix altres ofertes



GEL
Permet la màxima
llibertat de moviment
durant la nit

LABYRINTH
Recuperen el seu estat original 
després d’haver estat sotmesos a 
una pressió

LÀTEX
Matalassos que destaquen per 
l’adaptabilitat i l’ergonomia dels 
seus materials 43Ambients singulars

SM-2400

SM-7000

SM-2260

• fibra PES
• Airgel de 2 cm
• fibra PES
• Com-Cell FORM HRF30 de 10 cm
• Com-Cell FORM HRS32 de 10 cm
• sistema d’estructura cel·lular oberta que 

proporciona una excel·lent transpiració

• Els perfilats combinen set zones de 
descans

• composició de dues fermeses en un 
mateix matalàs. Cara A ferm. Cara B extra 
ferm

• teixit Stretch i teixit 3D de màxima 
transpiració

ZURICH MÒNACO

SM-2750

SM-4300

• matalàs amb nucli de làtex sintètic 
Silhouette (18 cm)

• set plans
• densitat 70 kg
• nucli dissenyat per l’Institut Ergonòmic 

de Munic.
• enconxat en buata de 300 g/m2.

• desenfundable per dues cares
• alçària de 21 cm

• fibra PES
• HS Adaptaplus 2 cm
• HS Adaptaplus 3 cm
• Adaptasystem zones diferents fermeses. 

Zona lumbar Labyrinth
• Com-Cell FORMHRS32 de 15 cm
• opció medium / ferm
• sistema d’estructura cel·lular oberta que 

proporciona una excel·lent transpiració

• els perfilats combinen set zones de 
descans, estudiades en funció de factors 
biomecànics de pes i alçada

• fibra PES
• teixit Stretch de màxima suavitat i 

elasticitat
• teixit 3D de màxima transpiració

MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 467 € 599€ 652 €

MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 611 € 784 € 876 €

MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 641 € 810 € 864 €

MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 652 € 890 € 962 €
MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 1.097 € 1.480 € 1.590 €

MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 924 € 1.149 € 1.217 €

MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 736 € 980 € 1.116 €

1. Teixit estretch 4d Acotxat
2. Visco titanium gel x2
3. High foam
4. Thermo fiber

5. Tex reforced
6. Aquapur elàstic
7. Airfresh 3d

1. teixit Stretch 4D
2. Visco Titanium Gel
3. Thermo Fiber
4. Super Soft
5. Tex Reinforced

6. Nano Sac
7. teixit Cool Fresh 4D
8. Air Fresh Printed
9. SpringSac Firm

10. Aquapur Firm
11. Reinforced Frame
12. High Foam
13. AirFresh 3D

1. Watergel 2,5 cm
2. Encoixinat Adaptaplus 3 cm
3. sistema Comfort HR 30 kg súper suau
4. sistema de multimolles de butxaca 

que, aplicat al matalàs, aconsegueix 
que s’adapti a cada persona, 
responent a les diferents pressions 

aplicades per cadascuna de les parts 
del cos

5. molles Airpulse en zona lumbar
6. dos reforços laterals que eviten 

possibles deformacions i acomoden 
l’asseguda

1. Watergel Viscofresh de 3 cm
2. encoixinat Adaptaplus de 3 cm
3. sistema Comfort & Stability EvoPore 

HRC 20 cm
4. sistema de multimolles de butxaca 

que, aplicat al matalàs, aconsegueix 
que s’adapti a cada persona, 

responent a les diferents pressions 
aplicades per cadascuna de les parts 
de el cos

5. molles Airpulse en zona lumbar
6. dos reforços laterals que eviten 

possibles deformacions i acomoden 
l’asseguda.

VISCO GEL MOLLES PLUS

GEL

GEL

LABYRINTH

LÀTEX

VISCO PREMIUM

1 2

3

3

3

4

5

5

5

6

7

8

9 10

10

11

12

13

Consulta el codi QR per 
veure els preus vigents i 
descobreix altres ofertes
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MENFIS

YC-2300

YC-2100

• tapa de tauler de 8 mm
• estructura metàl·lica de 40 x 30 cm
• setze forats de ventilació
• fons del canapè fabricat amb tauler de 

8 mm
• estructura exterior fabricada en tauler de 

melamina de 30 mm
• acabat amb goma a la part inferior del 

canapè

• tiradors encastats a l’estructura de colors 
blanc, negre i alumini

• canapè de gran capacitat
• colors disponibles: blanc, àrtic, cambrià, 

cendra, cirerer, mozart, tabac, wengué, 
roure i noguera.

CHICAGO

• TAPA PREMIUM: tauler de 8 mm ancorat a 
una estructura metàl·lica de 40x30.

• Gruix total de tapa 6cm amb 4 barres 
longitudinals, una barra transversal situada a 
la part superior 6 barres de reforç perimetral.

• Tapa entapissada amb el cantó de polipell o 
tela de sèrie

• Estructura tauler de 25mm
• Goma a terra de sèrie per evitar desnivells i 

entrada de la pols

• Frontissa doble pistó de sèrie per a 
matalassos pesats. Facilita obertura i 
tancament de la tapa.

• Tirador amb rebaix i vàlvules d’aireig en tapa 
3D de sèrie.

• COLORS DISPONIBLES: Blanco, Arena, 
Cambrian, Ceniza, Cerezo, Mozart, Tabaco, 
Wengue, Roble, Nogal, Textil

• Disponible també entapissat model: 
YC-2350

• tapa en 3D (colors xocolata, blanc, negre, 
beix o plata),  fabricada en tauler de 8 
mm amb estructura metàl·lica de 30 x 30 
cm amb setze forats de ventilació

• tiradors de fusta o metàl·lics cargolats a 
l’estructura de la tapa

• fons del canapè fabricat en tauler de 
10 mm

• estructura de l’exterior del canapè 

fabricada en tauler de melamina de 
25 mm

• interior del canapè de melamina
• potes massisses de faig de  11,5 x 4 cm 

de gruix

• tapa d’aglomerat de 8 mm reforçat
• entapissat 3D negre + quatre airejadors
• melamina texturada
• bagul de fusta de 30 mm
• elevació amb hidràulics
• tirador de fusta
• alçària de 34 cm. Capacitat de 29 cm
• fons de melamina directe a terra
• colors: blanc, àrtic i cambrià 

CANAPÉS

YC-1200

YC-1300

• bases combinades en 3D, pell sintètica o 
tela (colors del 3D: xocolata, blanc, negre, 
beix o plata)

• tauler en partícules de 8 mm
• estructura de ferro de 40 x 30 cm
• estructura reforçada amb cinc barres de 

ferro centrals
• tots els travessers preparats per a sis 

potes
• gruix de la base de 6,5 cm
• alçària dels peus de 25 cm
• joc de peus bàsics inclosos en el preu

• bases en 3D (colors del 3D: xocolata, blanc, 
negre, beix o plata)

• entapissat en els teixits que es troben al 
nostre mostrari

• tauler en partícules de 8 mm
• estructura de ferro 40 x 30 cm

• estructura reforçada amb cinc barres de 
ferro centrals

• tots els travessers preparats per a sis potes
• el gruix de la base és de 9 cm
• alçària dels peus de 25 cm
• joc de peus bàsics inclosos en el preu

BASES

SOMIERSSL-150

SL-400

• bastidor metàl·lic d’acer de 40 x 30 cm
• pintura epoxi de color plata
• làmines de faig
• multilàmines amb zona central i lumbar

• doble làmina i reguladors de fermesa
• platina d’acer soldada per a la fixació de 

potes rodones

• bastidor metàl·lic d’acer de 40 x 30 cm
• amb pintura epoxi de color plata
• làmines de faig de 12 cm d’amplada

• platina d’acer soldada per a la fixació de 
potes rodones

MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 78 € 115 € 119 €

MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 84 € 124 € 134 €

MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 340 € 389€ 412 €

MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 453€ 502 € 513 €

MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 474 € 528€ 543 €

MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 583 € 654 € 671 €

SL-1100

• tapa de fusta MDF reforçada de 6 cm de 
gruix

• entapissat Airfresh 3D amb quatre 
airejadors

• estructura de tub acerat de 40 x 30 mm

• apte per a matalassos ergonòmics i de 
molles

• colors disponibles: xocolata i beix
• joc de peus bàsics inclosos en el preu

MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 118 € 154 € 164 €

MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 199 € 234 € 263 €

MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 239 € 274 € 304 €

Consulta el codi QR per 
veure els preus vigents i 
descobreix altres ofertes

Consulta el codi QR per 
veure els preus vigents i 
descobreix altres ofertes



• llit entapissat articulat elèctric
• quatre plans d’articulació perforats
• estructura de fusta
• subjecta matalàs entapissat
• cinc models de potes per triar

47Ambients singulars

YC-2470

YC-2500

PROMOCIÓ PACK DINAMARCA

• tapa prèmium: tauler de 8 mm ancorat a una 
estructura metàl·lica de 40 x 30 cm amb 16 
espis de ventilació

• tapa entapissada en 3d.
• estructura exterior en tauler de 25 mm
• interior canapé en melamina
• fons del canapé fabricat en tauler de 12 mm
• peus amb l’açària que permet el pas dels 

robots aspiradors

• Tapa en 3D (colors: xocolata, blanc, 
negre, beix o plata) amb estructura 
metàl·lica de 40 x 30 cm i amb setze 
forats de ventilació

• fons fabricat en tauler de 10 mm
• estructura de l’exterior del canapè 

fabricada en tauler de melamina de 
25 mm

• acabat amb goma a la part inferior del 
canapè (per evitar l’entrada de pols)

• el mòdul calaixera es serveix totalment 
muntat

• potes massisses de faig de 7 x 7 cm de 
gruix

• colors disponibles: blanc, cambrià, 
mozart, tabac, noguera i àrtic

CANAPÉ PACK

CANAPÉ

PACK

SL-3000

PA-4000

YC-4200

SL-3001

• estructura de tub d’acer de 50 
x 20 mm

• sistema multilàmines de fusta 
de faig de 38 mm

• doble làmina a la zona lumbar 
amb reguladors

• tacs Hytrel de cautxú per a la 
màxima adaptació

• cinc plans d’articulació
• arc per subjectar el matalàs
• inclou potes metàl·liques
• kit unió dels bessons (11 €)

• somier articulat elèctric de 
tub de 15 mm de gruix de 
cantó recte

• doble zona de plafons en 
zona d’espatlles

• arc lateral (25 €)
• potes incloses

• doble tapa amb somier articulat 
per motor amb un motor a cada 
tapa

• estructura en tub d’acer de 50 x 
20 mm esmaltat

• cinc plànols articulats per motor 
doble amb comandament 
per cable (incorpora el doble 
de làmines i cursors per a la 
regulació de la fermesa)

• fons del canapè: tauler de 10 mm

• estructura de l’exterior: tauler de 
25 mm

• acabat amb goma a la part 
inferior del canapè

• potes massisses de 4 x 4 cm de 
gruix

• colors disponibles: blanc, arena, 
cambrià, cendra, cirerer, mozart, 
tabac, wengué, roure, noguera 
i tèxtil

• somier articulat elèctric
• llit elèctric de tub de 15 mm de 

gruix de cantó recte
• arc lateral (25 €)
• potes incloses

HYBRID OSLO
VISCO

HYBRID LUGANO
MOLLES

SL211
HR

HYBRID LUGANO
MOLLES

HYBRID OSLO
VISCO

Configura el teu llit ideal al millor preu: escull el llit articulat i combina’l amb el matalàs que s’adapti més a tu

MIDES 90x190 cm 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 540 € 576€ 600 €

MIDES 135x190 cm 150x190 cm

PVP. 898 € 936 €

MIDES  90x190cm

PVP PACK.  1.296€

MIDES 90x190 cm

PVP. LLIT 344 €

MIDES  90x190 cm

PVP. MATALÀS 273 €

MIDES  90x190 cm

PVP. MATALÀS 508 €

MIDES  90x190 cm

PVP. MATALÀS 460 €

MIDES LLIT 90x190cm

PVP. LLIT 412€

MIDES LLIT 90x190 cm

PVP. LLIT 702 €

Consulta el codi QR per 
veure els preus vigents i 
descobreix altres ofertes

Consulta el codi QR per 
veure els preus vigents i 
descobreix altres ofertes



Els preus inclouen el 21% d’IVA, el transport i el 
muntatge. No inclouen mitjans especials com grues, 
elevadors, etc. Les ofertes i promocions són vàlides fins 
al 30 de gener de 2023, excepte errades tipogràfiques 
o exhauriment d’existències. Els articles de decoració, 
matalassos, somiers i coixins no són inclosos en el preu. 
Està totalment prohibida la reproducció total o parcial 

de fotografies, d’elements gràfics i del text d’aquesta 
revista o publicació sense el consentiment previ per 
escrit de MacMobles, SL. Degut als grans canvis que 
s’estan produint en els preus de les matèries primeres, 
carburants i electricitat, els preus d’aquest catàleg són 
vigents sempre que el producte no pateixi un canvi de 
preus durant la validesa d’aquesta revista.

*Transport i muntatge gratuït dins la zona d’influència de 
cada punt de venda amb un mínim de compra de 300 €.

*Oferta financera oferta per Banco Cetelem, SAU, 
subjecta a la seva aprovació. Finançament des de 3 
fins a 60 mesos. Consulteu-ne les condicions al vostre 
establiment. És vàlida fins al 31 de gener de 2023.

MUNTATGE
· transport i muntatge gratuïts*
· professionalitat
· experiència
· eficàcia
· personal qualificat

PROJECTES
Dissenyem projectes
d’interiorisme assistits per
les darreres tecnologies,
gràcies a simulacions
informàtiques en 3D.

Us fabriquem
els vostres
mobles a mida

Podeu finançar
les compres des
de 3 fins a
60 mesos*

FINANÇAMENT
Us oferim un sistema de
finançament exclusiu amb
solucions a la mida de
les vostres necessitats.

PREUS SENSE SORPRESES
· La millor relació qualitat-preu;
la nostra qualitat està per sobre
del preu.
· Preus finals per a productes
instal·lats a casa vostra.

Us regalem
un matalàs

Ara per la compra d’un dormitori juvenil complet d’un import
superior a 1.500 € us regalem un matalàs de 90 x 190 cm

model SL-100

i molt més a:

www.macambients.com
entreu-hi

BARCELONA _ BELLVER DE CERDANYA _ CERDANYOLA VALLÈS _ CERVERA _ GIRONA _ GOLMÉS _ LA LLAGOSTA _ LA SEU D’URGELL _
LES FRANQUESES DEL VALLÈS _ MALGRAT DE MAR _ MANRESA _ MOLLERUSSA _ MATARÓ _ MOLLET DEL VALLÈS _ OLOT _ REUS _ 
RIPOLLET _ SANT CUGAT DEL VALLÈS _ SANT CELONI _ SANT VICENÇ DELS HORTS _ SANTA COLOMA DE GRAMENET _ TERRASSA _ 
TORRES DE SEGRE _ TORROELLA DE MONTGRÍ _ TORTOSA _ VIC _ VILAFRANCA PENEDÈS _ VILANOVA DEL CAMÍ _ VILOBÍ D’ONYAR 

30 punts de venda a Catalunya

Ambients singulars


