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Forma rotundă a mesei oferă confort,
apropiere şi comunicare fluidă între
meseni.

ARTHUR

www.bucinmob.ro
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NOI, BUCIN MOB!

Pentru noi, cei de la Bucin Mob, cea mai
importantă sursă de inspiraţie sunt clienţii
noştri. Tot ce veţi descoperi în acest
catalog de produse a fost creat cu gândul
la cei ce vor petrece clipe destinse în
cercul familiei sau cu prietenii.
Materialul din care am construit mobilierul
de grădină este lemn de răşinoase – molid,
ales cu grijă şi pricepere.
Unele produse au feronerie din oţel
cornier, ţeavă vopsită prin imersie sau la
cerere în câmp electrostatic.
Calitatea în cazul nostru înseamnă
durabilitate, naturaleţe, design şi
fiabilitate. Garantăm buna calitate a
produselor Bucin Mob, pentru ca cei ce le
vor cumpăra să se poată bucura cât mai
mult de ele.

ARTHUR pliabil

o masă: Ø 1100 (1200) mm
trei bănci: (L) 1400 mm x (l) 270 mm

Finisaj cu lacuri UV.
Culoare: natur, orange.
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SALZBURG
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Datorită dublei funcţionalităţi a produsului,
ca masă sau bancă, Dvs. puteţi alege modul
cât mai practic şi plăcut de utilizare, funcţie
de spaţiul disponibil. În poziţia masă,
respectiv bancă, Salzburg generează o
unitate, fără nicio discontinuitate de stil.
Acest aspect face din Salzburg un produs de
top.

SALZBURG pentru copii:
1. poziţie masă: 900 mm x 1120 mm x 550 mm
2. poziţie bancă: 900 mm x 450 mm x 600 mm

SALZBURG Mediu:
1. poziţie masă: 1380 mm x 1500 mm x 760 mm
2. poziţie bancă: 1380 mm x 725 mm x 820 mm

SALZBURG Mare:
1. poziţie masă: 1950 mm x 1500 mm x 770 mm
2. poziţie bancă: 1950 mm x 725 mm x 915 mm

Finisaj cu lacuri ecologice pe bază de apă.
Culoare: maro, cireş, miere.

www.bucinmob.ro
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Nimic nu întrece frumuseţea şi rafinamentul mobilierului de grădină cu linii
clasice, compatibil cu terasa şi grădina Dvs.
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BAYERN
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BAYERN pliabil

o masă: (L) 1800 mm x (l) 600 mm x (H) 800 mm
două bănci cu spătar: (L) 1800 mm x (l) 360 mm x (H) 900 mm

Finisaj cu lacuri ecologice pe bază de apă.
Culoare: natur, cireş, maro.

www.bucinmob.ro
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ROBUSTO

ROBUSTO

o masă: (L) 1500 mm x (l) 700 mm x (H) 750 mm
două bănci cu spătar:
(L) 1500 mm x (l) 500 mm x (H) 820 mm
Finisaj cu lacuri ecologice pe bază de apă.
Culoare: maro, cireş, stejar.
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www.bucinmob.ro

Foarte rezistent la utilizarea
îndelungată, elegant şi robust în acelaşi
timp – toate aceste atuuri fac din
Robusto un produs de top.
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www.bucinmob.ro

Plouă? Pentru mobilierul nostru de grădină nu e o
problemă: construit din materiale ce rezistă la in-
temperii, setul Travel îşi păstrează calitatea în timp.
Dimensiunile reduse îl fac uşor transportabil.

set TRAVEL pliabil

o masă: (L) 1100 mm x (l) 500, 600 mm x (H) 740 mm
două bănci: (L) 1100 mm x (l) 250 mm x (H) 470 mm
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SET BERE

Potrivit pentru utilizare la petreceri în aer
liber sau diverse evenimente, ori de câte
ori aveţi nevoie. Este realizat astfel încât
să permită cu uşurinţă transportarea şi
depozitarea.

set BERE pliabil

o masă: (L) 1800, 2000, 2200 mm x (l) 500, 600, 700, 800 mm x (H) 740 mm;
două bănci: (L) 1800, 2000, 2200 mm x (l) 250 mm x (H) 470 mm;

Finisaj cu lacuri UV.
Culoare: natur, orange, cireş. Feronerie disponibilă în diferite culori.
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CLASIC

set CLASIC pliabil din lemn de salcâm

o masă: 700(1200) mm x 700 mm x H 730 mm
patru scaune: 400 mm x 330 mm x H 890 mm

Finisaj cu lacuri ecologice pe bază de apă.
Culoare: natur, cireş, maro.

Şezutul, spătarul
scaunelor şi blatul
mesei sunt realizate din
lemn de salcâm sau
frasin tratat pentru
exterior, bine finisat cu
lacuri pe bază de apă,
rezistente la intemperii.
Elementele din metal
sunt zincate termic sau
galvanizate şi acoperite
cu vopsea pulbere
verde.

www.bucinmob.ro
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STEH

Mesele înalte sunt folositoare pentru a
lua o gustare tip fast-food, ceva ce se
serveşte rapid pentru a trece mai
departe la conversaţie. Realizată astfel
încât să permită cu uşurinţă
transportarea şi depozitarea.

14

masă STEH pliabilă

Masă: L 2000 mm x l 600 mm

Finisată cu lacuri UV.
Culoare: natur, orange, cireş.
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ROMA

www.bucinmob.ro
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Forma pătrată a acestui mobilier de grădină
asigură un spaţiu suficient pentru servirea mesei
alături de cei dragi într-o ambianţă cât mai plăcută,
în mijlocul naturii.

ROMA pliabil

o masă: (L) 1100 mm x (l) 1100 mm x (H) 720 mm
patru bănci cu spătar: (L) 1100 mm x (l) 250 mm x (H) 860 mm

Finisaj cu lacuri UV.
Culoare: natur.
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LUCIA
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www.bucinmob.ro

Datorită şezutului cu ladă, element
al mobilierului tradiţional, plusul
este oferit de spaţiul de depozitare.

Bancă LUCIA

(L) 1330 mm x (l) 570 mm x (H) 900 mm

Finisaj cu lacuri ecologice pe bază de apă.
Culoare: natur, maro, wenge.
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WOLFGANG

bancă WOLFGANG

Scaun pentru o persoană: (L) 650 mm x (l) 570 mm x (H) 900 mm

Bancă pentru 2 persoane: (L) 1330 mm x (l) 570 mm x (H) 900 mm

Bancă pentru 3 persoane: (L) 1630 mm x (l) 570 mm x (H) 900 mm

Finisaj cu lacuri ecologice pe bază de apă.
Culoare: natur, maro, wenge.

bucinmob_catalog_A_part2_final_Layout 1  1/7/2013  3:56 PM  Page 4



19

www.bucinmob.ro

bucinmob_catalog_A_part2_final_Layout 1  1/7/2013  3:56 PM  Page 5



20

VENEZIA

Forma rotunjită a mesei oferă confort, apropiere şi
comunicare fluidă între meseni.

VENEZIA pliabil

o masă ovală: (L) 1800 mm x (l) 1100 mm x (H) 785 mm
două bănci : (L) 1800 mm x (l) 270 mm x (H) 485 mm

Finisaj cu lacuri UV.
Culoare: natur.
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MARIO

MARIO

Scaun pentru o persoană: (L) 650 mm x (l) 570 mm x (H) 900 mm

Bancă pentru 2 persoane: (L) 1330 mm x (l) 570 mm x (H) 900 mm

Bancă pentru 3 persoane: (L) 1630 mm x (l) 570 mm x (H) 900 mm

Lemn natur.

Într-o grădină, banca reprezintă un loc atât pentru
aşteptare cât şi pentru reculegere şi recreere.

www.bucinmob.ro

bucinmob_catalog_A_part2__Layout 1  12/18/2012  3:34 PM  Page 7



22

ZEN

scaun ZEN 
pliabil, din lemn de fag

(L) 1000 mm x (l) 850 mm x (H) 950 mm

Lemn natur.

Scaunul pliabil ZEN este ideal pentru
relaxare şi recreere, pe terasă, în grădină
– şi de ce nu – chiar şi pe balcon.
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CLARA

CLARA cu spătar

o masă: (L) 1700 mm x (l) 700 mm x (H) 700 mm
două bănci cu spătar:
(L) 1450 mm x (l) 400 mm x (H) 900 mm

Finisaj cu lacuri UV.
Culoare: natur.

O modalitate perfectă de a amenaja 
un spaţiu de care să te poţi bucura în
fiecare zi.
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VALENCIA

Potrivită pentru utilizarea la petreceri
în aer liber sau diverse evenimente, ori
de câte ori aveţi nevoie.

www.bucinmob.ro

masă VALENCIA pliabilă

Diametru: 800 (900) mm x H 1100 mm

Finisaj cu lacuri UV.
Culori: natur, cireş, orange, maro.
Produs disponibil cu picioare metalice sau
din lemn.
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CHILLOUT
O clipă de răsfăţ, un moment de relaxare, 
o oră de linişte şi bucurie pentru dumneavoastră şi întreaga
familie – toate acestea sunt posibile… cu Chillout.
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www.bucinmob.ro

CHILLOUT pliabil

o masă: L 2000 mm x l 600 mm x H 750 x gr. 30 (40) mm
două bănci: L 2000 mm x l 300 mm x H 480 x gr. 30(40) mm

Finisaj cu lacuri ecologice pe bază de apă.
Culoare: alb, natur, orange, maro.
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FOIŞOR Pentru amenajarea unui
spaţiu plăcut şi
confortabil, pentru clipele
de relaxare în aer liber.

CONSTRUCŢII:

FOIŞOR pentru grădină

Formă hexagonală

Latură foişor: 1,5 (1,6) (2) (2,3) m
H: 3 m
Ø 4 (4,2) (5) (5,5) m

bucinmob_catalog_A_part2__Layout 1  12/18/2012  3:42 PM  Page 14



29

DANIELA
www.bucinmob.ro

Căsuţa de grădină
DANIELA

L: 2,5 (3) (3,5) (4) m
l: 2 (2,5) (3) (3,5) (4) m
H perete: 2,1 m

Practică, simplă, elegantă, dar mai presus de
toate, extraordinar de utilă. Se încadrează în
mod elegant în grădina dumneavoastră, în
perfectă armonie cu natura. Poate fi utilizată
ca magazie pentru uneltele de grădină sau
pentru depozitarea lemnelor de foc.
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GAZEBO
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Practic, simplu, elegant, dar mai
presus de toate, extraordinar de util.
Pentru amenajarea unui spaţiu plăcut
şi confortabil, pentru clipele de
relaxare în aer liber.

GAZEBO pentru grădină

Pavilion realizabil în forma solicitată de client.

L: 3 (4) m, l : 3 (4) m, H: 3 m

www.bucinmob.ro
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