
Especialistes en omplir de disseny casa teva.  Com a tu t’agradi
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Tapisseria de qualitat, disponible 
en un ample ventall de mides. 
Tria la teva postura i desconnecta.

Gaudeix del teu sofà 
amb la comoditat que 
et donen els seients 
extensibles combinat 
amb uns respatllers 
de gran confort.
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text

Mobles auxiliars per 
aportar aquells petits 
detalls que t’ajuden a 
acabar de completar 
els ambients de casa 
teva.

Finançament a la teva mida

Introdueix ordre a casa teva: nosaltres 
t’ajudarem fent el teu armari a mida i 
amb la distribució interior que més et 
convingui.
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Mobles auxiliars per 
aportar aquells petits 
detalls que t’ajuden a 
acabar de completar 
els ambients de casa 
teva.

Finançament a la teva mida

Introdueix ordre a casa teva: nosaltres 
t’ajudarem fent el teu armari a mida i 
amb la distribució interior que més et 
convingui.
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Mobles auxiliars per 
aportar aquells petits 
detalls que t’ajuden a 
acabar de completar 
els ambients de casa 
teva.
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Mobles auxiliars per 
aportar aquells petits 
detalls que t’ajuden a 
acabar de completar 
els ambients de casa 
teva. Combina qualitat amb disseny.  Conjunts de 

línies equilibrades que busquen trencar la 
simetria sense perdre l’equilibri de la teva 
cambra.
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text

Mobles auxiliars per 
aportar aquells petits 
detalls que t’ajuden a 
acabar de completar 
els ambients de casa 
teva.

Finançament a la teva mida

Introdueix ordre a casa teva: 
Nosaltres t’ajudarem fent el teu armari 
a mida i amb la distribució interior que 
més et convingui.
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text

Mobles auxiliars per 
aportar aquells petits 
detalls que t’ajuden a 
acabar de completar 
els ambients de casa 
teva.

Finançament a la teva mida

Introdueix ordre a casa teva: nosaltres 
t’ajudarem fent el teu armari a mida i 
amb la distribució interior que més et 
convingui.
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Mobles auxiliars per 
aportar aquells petits 
detalls que t’ajuden a 
acabar de completar 
els ambients de casa 
teva. Rebedors penjats, fins a terra, lacat o amb la cali-

desa de la fusta. Amb diverses opcions segons 
distribució i funcionalitat.
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Mobles auxiliars per 
aportar aquells petits 
detalls que t’ajuden a 
acabar de completar 
els ambients de casa 
teva.

Mobles auxiliars per 
aportar aquells petits 
detalls que t’ajuden a 
acabar de completar 
els ambients de casa 
teva.
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Et fem un pressupost  
perquè  te l’enduguis i estu-
diïs amb tranquilitat.

pressupost sense 
compromís

Prenem i assegurem les 
mides  de casa teva teus 
espais. Consulta’ns.

et comprovem les 
mides a casa

Volem respondre els teus 
dubtes i consultes un cop 
tinguis els mobles a casa.

Postvenda

Financem els teus mobles 
fins a 12 mesos sense inte-
resos. Pregunta’ns.*

*Informi’s de les condicions de finançament a l’establiment

Finançament

T’oferim funcionalitat i dis-
seny amb la capacitat 
d’adaptar-los per casa teva.

dissenys a mida 
del teu espai

Busquem la millor solució 
a les teves necessitats. 
T’escoltem i t’orientem.

tracte proper

transport i mon-
tatge inclòs

Portem i montem els teus 
mobles assegurant-ne la 
durabilitat. Consulta’ns.

Comprova amb un model 
3D com queden els 
mobles a casa teva.

projectes 3D

VOLEM CUIDAR-TE
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Som un grup de professionals dedicats a la decoració, venda i distribució de mobiliari i 
complements, amb models molts d’ells exclusius, fabricats per el nostres tallers.

Defensem un concepte diferent allunyat de la gran distribució, respecta’n el medi ambient 
amb la mirada posada, amb el que ens agrada fer sense oblidar, el respecte que el nos-
tres clients mereixen.

Limitem de forma voluntària, la producció massiva dels nostres productes per tal de 
poder personalitzar de forma, artesanal, cada moble.

Disposem d’un equip de professionals, que seleccionen les matèries primes, i controlen el 
procés de fabricació, per garantir la qualitat de tot el que venem.

ESTELLA GRUP.

ASSOCIACIÓ PROFESSIONALS DEL MOBLE, des de el 1960.



www.estellagrup.com

Segueix-nos!
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