
El millor de la vida
no es planeja,
simplement passa
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Estella Grup
 Som un grup de professionals dedicats a la decoració, 

venda i distribució de mobiliari i complements, amb models 

exclusius, fabricats en gran part als nostres tallers.

Defensem un concepte diferent, allunyat de la gran distribució, 

que respecta el medi ambient, amb la mirada posada en el 

que ens agrada fer, sense oblidar el respecte que els nostres 

clients mereixen.

Limitem de forma voluntària la producció massiva dels 

nostres productes, amb l’objectiu de poder personalitzar de 

forma artesanal, cada moble.

Disposem d’un equip de professionals que seleccionen les 

matèries primeres i controlen el procés de fabricació per 

garantir la qualitat de tot el que venem.

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DEL MOBLE,
des del 1960.

DM01 Dormitori format per capçal amb llum LED, llit de 150 x 190 cm i 2 tauletes. - 640€ -
Opcional Calaixera de 4 calaixos - 242€ -

FOTO PORTADA
MN01 Menjador de 340 cm format per mòdul amb 2 calaixos i 
portes corredisses i aparador amb vitrina, porta i calaixos. 
Disponible en gran varietat de colors a escollir. - 1.857€ -
Preu sense llum - 1.632€ - Llum LED opcional - 234€ -
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MN02 Menjador de 308 cm format per mòduls amb porta abatible, diàfan i 2 calaixos i prestatgeries
amb altell amb porta elevable. Disponible en diversos colors, mides i acabats. - 1.583€ -

SF01 Sofà 2 relax
motoritzats amb
chaise-longue

290 cm capçal amb 
carraca abatible, seient 
amb goma 30 kg amb 
molles. Ampli rang de 

mesures i acabats.
- 1.919€ -
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 El menjador i la sala són espais importants 
de casa teva. Aquí tens alguns suggeriments per 
a fer-los més acollidors i al teu gust

MN03 Menjador de 350 cm format per mòdul televisió de 210 cm
amb 4 calaixos i porta més aparador amb escriptori abatible de 140 cm 
Disponible en diversos colors, mides i acabats. - 2.355€ -

MN04 Menjador de 
340 cm format per 
mòdul televisió de 

200 cm aparador amb 
portes i prestatgeria 
de 140 cm i mòdul 

amb porta elevable i 
prestatgeria de 140 cm. 
Disponible en diversos 
colors, mides i acabats.

- 2.165€ -

MN05 Menjador de 
322 cm format per 
mòdul televisió de 
180 cm amb dues 

portes batents i calaix 
més aparador amb 
porta batent i vitrina 
amb porta d’alumini. 

Disponible en diversos 
colors, mides i acabats.

- 1.626€ -
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MN07 Menjador de 270 cm format per mòdul TV amb porta abatible i calaix més aparador amb vitrina, altell amb 
porta elevable i prestatge. - 612€ - Opcional  Aparador amb portes i calaixos de 180 cm - 332€ - 
Opcional Tauleta de centre rectangular de 100 x 50 cm.  - 112€ -

MN06 Menjador de
340 cm format per 
mòdul TV amb 3 

calaixos i forat més 
aparador amb porta 
abatible 2 calaixos i 
vitrina horitzontal

i panel TV.
- 2.278€ -
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MN08 Menjador format per mòdul amb 4 calaixos de 182 cm i 
panell per televisió més aparador de 142 cm amb portes i

prestatgeria. Llum opcional.
- 1.650€ -

Tria la cadira per al teu saló

C01 - 185€ - C02 - 141€ - C03 - 204€ - C04 - 135€ -

C8 - 148€ -C07 - 148€ -C06 - 135€ C05 - 215€ -
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TL01 Taula fixa amb tapa gruixuda.
Es fabrica també extensible i amb
tapa fina.
Varietat de colors en melamina i xapa 
de fusta, peu metàl·lic negre, 
blanc i òxid.
- 500€ -
Lot estalvi taula i cadires, es fabrica
en diversos acabats, robes antitaques.
- 898€ -

TC01 Taula de centre de
120 x 75 x 40 / 85 cm elevable. Amb 
un extensor de 70 cm. Compte amb 

diferents dispositius: polsador, 
comandament a distància o app mòbil.
Es fabrica tant en melamina com amb 

diverses xapes naturals.
- 1.138€ -
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TC02 Consola extensible amb potes metàl·liques o potes de fusta
de 90 x 35 cm amb 4 extensibles fins a 235 x 90 cm amb melamina. - 855€ -

TL02 Taula extensible.
Es fabrica en un ampli rang de 
mesures i acabats. Sobre amb 

melamina o xapa natural
i pota metàl·lica.

- 694€ -
Lot estalvi taula i cadires,
respatller amb melamina, 

seient amb robes antitaques.
- 1.243€ -

Espais per 
celebrar i fer 

plans...
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TC03 Taula de centre elevable
100 / 110 x 50 / 60 cm amb melamina 

o xapa natural.
- 316€ -

TC04 Taula de centre elevable 
de 110 x 60 cm amb melamina.
- 451€ -

C09 Cadires disponibles amb diverses teles antitaques i peu metàl·lic.- 148€ - 
TL02 Taula rodona extensible de 
110 cm (180 cm oberta) amb me-
lamina, potes metàl·liques amb 

diversos colors. També disponible 
en altres mesures amb xapa de 

faig, roure o noguera.
- 1.072€ -

TL03 Taula extensible.
Disponible en diversos acabats 
amb melamina i xapa natural. 
Ampli rang de mides.
- 693€ -
Lot estalvi taula 1 extensió i 
cadires respatller melamina.
- 898€ -
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SF02 Sofà 212 cm. amb 3 seients fixes, disponible 
amb altres robes i colors

- 760€ -

SL01 La butaca relax elèctrica ha estat dissenyada 
per a persones que valoren el confort i la 
multifuncionalitat per damunt de tot. Seguda de 
molles metàl·liques amb goma de 30 kg. Respatller 
de fibra amb capçal regulable i reposabraços 
de goma espuma d’alta qualitat. Els coixins són 
desenfundables. Té dues amplades d’asseguda i 
també està disponible en fix. Acabats a escollir entre 
un ampli ventall.
- 763€ -

CATALEG ESTELLA GRUP.indd   11CATALEG ESTELLA GRUP.indd   11 02/10/2021   0:13:5302/10/2021   0:13:53



    
12

SF04 Sofà de 264 cm (  med + 1 chais. med) amb 
seients amb molles ensacades fixes.
També disponible lliscant i amb fons 90 cm fix.
- 1.529€ -

SF03 Sofà 300 cm (3 pl + 1 pl gran) amb molles
ensacades amb seient fix. Està disponible també llis-

cant, amb diverses mides i acabats.
- 1.312€ -
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SF05  Sofà de 266 cm amb seients lliscants rodes a terra.
Seients amb capa d’escuma 32 kg i molles ensacades, seients
desenfundables, respatllers de goma de 25 kg amb capçalera

reclinable i braços lliscants amb arco.
Es fabrica amb diverses mides i acabats.

- 1.665€ -

SF06 Sofà 200 cm seient 
amb goma 35 kg manta de 
fibra siliconada amb molles, 

respatller amb fibra siliconada, 
potes metàl·liques de 12 cm.
Varietat de mides i acabats.

- 878€ -

Sofàs i relax per 
a tothom
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SF07 Sofà 2 relax motoritzats de 202 cm molt confortable 
i només de 81 cm de fons. Compte amb capçals abatibles 
en carraca, seients de molles i goma 35 kg recoberta de 
fibra siliconada i coixins de fibra. També disponible amb 
altres mides i fix. Acabats a escollir.
- 1.362€ -

SL01 Butaca relax motoritzada amb elevador mod. Genio 
76 x 91 cm fons, amb inclinació plus del relax i seient amb 
molles. Disponible amb altres mides i acabats.
- 885€ -
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SF08 Sofà 204 x 80 cm (fons reduït) amb seients amb
molles  i possibilitat de triar diferents acabats

- 1.032€ -

SL02 Butaca mod. London 
1 relax motoritzat i elevador 
oferta de 70 x 80 cm de fons, 

disponible en dos colors.
- 491€ -

SL03 Butaca mod. París amb
2 motors amb elevador

-710€ -
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DM03  Dormitori 
de 304 cm format 
per capçal amb 
il·luminació LED, llit 
i dues tauletes de 2 
calaixos.
- 1.110€ -
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DM02  Dormitori de
304 cm format per capçal 
amb il·luminació LED,
llit i dues tauletes de
2 calaixos.
- 1.155€ -

Opcional
Calaixera 
- 490€ -
Prestatgeria 
- 395€ -

DM04 Dormitori de
269 cm format per capçal 
amb il·luminació LED, 
dues tauletes i canapè 
abatible per matalàs de 
150 x 190 cm.
-1.780€ -
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DM06  Dormitori de 305 cm format 
per capçal amb il·luminació LED, llit 
i dues tauletes de 2 calaixos amb 
frontals lacats.
- 1.365€ -

DM07  Dormitori de 304 cm format 
per capçal amb il·luminació LED, llit 
i dues tauletes de 2 calaixos amb 
detalls lacats i potes nòrdiques.
- 1.225€ -

Opcional
Calaixera 7 calaixos 
- 545€ -
Mirall vertical
- 199€ -
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DM05 Dormitori de 304 cm 
format per capçal amb 
il·luminació LED, llit i dues 
tauletes de 2 calaixos.
- 1.035€ -

DM08 Dormitori format per capçal amb 
llum LED de 289, llit de 150 x 190 cm i 

dues tauletes de 60 cm
- 1.582€ -

El dormitori és un territori privat,
un oasi de calma i benestar

Opcional
Calaixera 4 calaixos 
- 350€ -

Opcional
Calaixera amb sobre extraïble i detalls 
lacats.
- 510€ -
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DM09  Dormitori de 304 cm format per capçal 
amb il·luminació LED, llit i dues tauletes
de 2 calaixos amb detalls lacats.
- 1.205€ -

DM10  Dormitori de 304 cm format per capçal amb 
il·luminació LED, llit i dues tauletes apilables
de 2 calaixos amb detalls lacats. - 1.325€ -Opcional Calaixera de mòduls apilables. - 655€ -
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AR01 Armari de portes corredisses aca-
bat en xapa ecològica. Amplada 203 cm
- 1.645€ -

AR01 Detall armari 
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AR02 Armari
portes, part 
central lacada 
blanca, mides 
250,4 cm x 240 cm 
alt
- 1.464€ -
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AR04 Armari
3 portes corredisses,
central mirall mides
296,2 cm x 240 cm alt
- 1.849€ -

DR11 Dormitori Pont de
449 cm x 191,5 cm, forma en L,
possibilitat altres mides i acabats
- 3.597€ -

Dormitori 
Pont, el màxim 

espai per a 
emmagatzemar, 

tot a mida
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AR05  Armari  portes corredisses
 de 218,1 cm x 240 cm alt - franja Icon 

- 1.354€ -
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El vestidor dels teus somnis,
on tot cap

VS01 Vestidor a mida, dóna’ns les teves mides i nosaltres
plasmarem tot el que desitges, àmplia varietat de colors i acabats.
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JV02  Composició 
formada per llitera amb llit 
superior caseta i llit inferior 
amb tarima i tauleta.
Xifonier block, escala 
block, protector, 
prestatgeries i armari de
100 x 60 x 226,4 cm
- 3.088€ -

JV01  Llitera amb somier elevable, escala i protector. - 1.565€ - Armari de 200  x  60 x 352,3 cm . - 1.687€ -
Tauleta 2 calaixos amb tapa i rodes . - 246€ -
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JV03  Dormitori juvenil
format per llitera caseta 
amb protector, 1 calaix 
complet, 1 armari complet 
de 100 x 60 x 125,9 cm.
- 1.780€ -

Opcional
Tauleta rodona TOY i
4 tamborets.
- 422€ -

Taula despatx de 160 x 79 cm amb potes quadro. - 486€ - Zona de llibreries amb portes i calaixos. - 2.036€ -
Sabater penjat amb porta corredissa amb suro . - 565€ -
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JV04  Composició amb llit 
abatible vertical de 135 x 190 cm 
amb prestatges interiors amb llum 
i armari de 200 x 60 x 242,4 cm.
- 3.058€ -

LL01  Conjunt de llibreries 
amb portes i calaixos
- 1.879€ -

Opcional
Taula despatx de 180 x 79 cm
- 499€ -

Dia a dia i tot
en ordre
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Espais que són 
molt més que un 
lloc per somiar

JV05  Detall dormitori juvenil 
amb llit compacte - 2 llits - 
amb calaixos complet , escala 
i galeries LUI.
- 1.793€ -

JV06 Detall llit abatible
horitzontal amb capçal, 
protector, prestatge - galeria 
interior abatible amb llum i 
panell de suro. Base llit amb 
arrambador i tauleta.
- 2.822€ -
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JV07 Composició 
juvenil format per 
armari amb
4 calaixos, forat i 
dues portes, llit 
doble amb calaixos, 
escriptori amb arco 
sabater i tauleta 
de nit amb rodes.
- 2.202€ -

JV08 Dormitori 
juvenil format per 
armari de racó, 
prestatgeria amb 
sabater, compacte 
amb 2 llits i calaixos 
contenidor, 
escriptori i mòdul 
amb 3 calaixos i 
rodes. Disponible 
en diferents colors i 
acabats. 
Consultar preu

Es pot aprofitar més
bé l’espai ?
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JV09  Composició amb llitera 
abatible horitzontal que 

incorpora altell i prestatge 
interior abatible amb llum, 

panel de suro i capçal,
escala i protectors.

Armari de 50 x 60 x 242,4 cm 
Armari de 100 x 60 x 242,4 cm

- 5.075€ -

JV10  Ambient 
juvenil compost per 
llit compacte DUO 
amb calaixos, sobre 
taula estudi, galeria 
amb porta elevable i 
galeria LUI.
- 1.939€ - 
Opcional armari.
- 2.893€ -

JV11  Composició juvenil 
integrada per conjunt de 

calaixeres amb prestatges, 
llit-arco amb llit niu, prestatge 

paret i taula estudi.
- 3.250€ -
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JV12  Dormitori juvenil compost per llit amb 
arrambadors. Taula estudi amb llibreries i altells amb 
portes i forat.  - 1.608€ - Opcional armari. - 1.055€ -

JV13  Composició juvenil formada per llit amb niu extraïble, 
xifonier, calaix tarima i galeria penjada. - 1.608€ -
Opcional llibrerie TROYA amb taula estudi. - 658€ -
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Per enfilar-se i relaxar-se

JV15  Ambient juvenil amb llit compacte amb calaixos, arco lateral obert, taula estudi i altells paret.  - 1.995€ - 

JV14  Composició juvenil amb dos llits i calaixos, armari de dues portes de 100 x 60 x 120 cm i lateral 
amb pissarra. I prestatgeria amb portes i calaixos que fem a mida.  - 0.000€ -
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JV16  ZONA DIA: Taula abatible amb cadires plegables i armari per guardar 6 cadires plegables.
Sofà de 150 cm tauleta de centre i moble de 240 cm amb taula d’estudi 120 cm.

JV17 ZONA NIT: Taula i cadires plegades. Llit abatible obert i armari.
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JV18  Moble TV de 200 cm. Altells amb prestatges i portes. Taula d’estudi de 120 cm.

JV19  Armari per guardar 
estris i 6 cadires plegables 

i mòdul per la  taula 
abatible. Ara tancada. 

Amb només 25 m.  tens el teu apartament !!
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TT01 Dormitori format per capçal, llit compacte amb arco, dos 
calaixos, revister i prestatgeria. - 1.225€ -

Disponible en diversos colors i acabats.

Opcional
Armari raconer de 126 x 936 cm. - 572€ -

 Prestatgeria amb mirall i penjador. - 321€ -
Taula escriptori amb porta abatible. - 212€ -

Taula escriptori abatible per anar penjada en pared. - 212€ -
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Trobar el lloc perfecte és un somni,
que el teu espai sigui perfecte depèn només de tu

Per  la teva zona de teletreball, un llum amb entrada 
USB.  Llum i connectivitat en un mateix element.

TT02 Despatx format per
prestatgeria de 245 x 206 cm amb 

taula penjada de 147 x 58 cm i mòdul 
diàfan de 98 cm. Disponible en

diversos colors i acabats.
- 1.289€ -
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Espai d’estudi i gaming

CO01 - 138€ -

CO02 - 179€ -

CO04 - 169€ - CO05- 78€ - CO06 - 77€ -

CO03 - 259€ -

TT03 Escriptori per teletreball.
Mides: 110 x 47 x 81 cm, disponible en 

diversos colors i acabats - 282€ -

TT07 Taula despatx de
105 cm/fons 50 cm - 282€ -

TT06 Taula plegable de
80 cm/fons 46 cm - 282€ -

TT05 Taula despatx de
80 cm/fons 50 cm - 65€ -

TT05 Taula de 90 cm/fons 35 cm -151€ -
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Rebedor,
model R-30
mides consola
77,6 x 80 x 28,5 cm
mides mirall
104 x 55 x 3,2 cm
- 441€ -

Rebedor,
model R-1207
mides consola
90 x 77 x 25 cm
mides mirall
75 x 100 x 2 cm
- 366€ -

Rebedor,
model R-70

mides consola
77,6 x 86 x 28,5 cm

mides mirall
105 x 86 x 2 cm

- 456€ -

Rebedor,
model R-1207
mides consola
90 x 77 x 25 cm
mides mirall
75 x 100 x 2 cm
- 366€ -

Rebedors, la carta de presentació de la nostra llar
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MT01a Matalàs molla ensacada
mod. What 90 x 190 cm gruix 17 cm - 305€ -
MT01b Matalàs molla ensacada
Mod. What 90 x 190 cm gruix 23 cm - 305€ -

MT05a Matalàs visco mod. Visco-Plus 5 cm
Visco/tecnology Germany 135 x 190 cm - 579€ -
MT05b Matalàs visco mod. Visco-Plus 5 cm
Visco/tecnology Germany 150 x 190 cm - 599€ -

MT03a Matalàs molla ensacada mod. Triumph 4 cm 
Visco Grafen 135 x 190 cm - 576€ -
MT03b Matalàs molla ensacada mod. Triumph 4 cm 
Visco Grafen 150 x 190 cm - 576€ -

MT04a Matalàs molla ensacada mod. Gaudi Visco 2 cares 
135 x 190 cm - 753€ - 
MT04b Matalàs molla ensacada (1300 micromolles) *no 
inclou base entapissada mod. Gaudi 150 x 190 cm - 845€ -

MT06a Matalàs molla ensacada mod. Confortopper
135 x 190 cm - 629€ -
MT06b Matalàs molla ensacada mod. Confortopper Visco 
Grafeno / Tecnology Germany (750 molles) 150 x 190 -699€ -

MT02a Matalàs molla ensacada
mod. Solei de 135 x 190 cm gruix 29 cm - 460€ -
MT02b Matalàs molla ensacada
mod. Solei  de 150 x 190 cm gruix 29 cm - 516€ -
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MT11 Pack Articulat mod. Titanium Màtalas
Latex/Tecnology Germany 90 x 190 cm - 000€ -

MT09a Matalàs visco Mod. Madeira 2 cm
Visco 2 cares 135 x 190 cm - 338€ -
MT09b Matalàs visco Mod. Madeira 2 cm
Visco 2 cares 135 x 190 cm - 374€ -

MT10a Matalàs molla ensacada mod. Maxim 
135 x 190 cm - 000€ -
MT10b Matalàs molla ensacada mod. Maxim (1300 micro-
molles) *no inclou base entapissada 150 x 190 cm - 000€ -

MT07a Matalàs visco grafeno Mod. Tecno-70D 4 cm 
Visco i nucli 70kg/m 135 x 190 cm - 629€ -
MT07b Matalàs visco grafeno Mod. Tecno-70D 4 cm 
tecnology Germany 155 x 190 cm - 699€ -

SM01  Pack Articulat mod. Kronos Matalàs
Visco Plus/Tecnology Germany 90 x 190 cm - 000€ -

MT08a  Matalàs molla ensacada
mod. Fusion més visco  de 135 x 190 cm. - 590€ -
MT08b  Matalàs molla ensacada
mod. Fusion més visco  de 150 x 190 cm. - 662€ -
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CP01  Canapè abatible blanc amb malla 3D
blanc de 135 x 190 cm. - 505€ -

Opció Capçal entapissat blanc de 145 x 60 cm. - 183€ -

CP04 Canapè abatible acaba color cirerer 
amb malla 3D blanc de 135 x190 - 376€ -

CP02  Canape abatible blanc amb 
base malla 3D beix de 135 x190 cm

 - 330€ -

CP03  Canapè entapissat amb peus de 
fusta de 135 x190 cm. Ideal per netejar 

sota amb robot aspirador. Disponible de 
diferents mides i colors - 487-

Opció Capçal entapissat desenfundable 
de 153x130 cm. - 195€ - 

LO MEJOR PARA TU HOGAR
en www.mueblesindustria.com

+ de 1000 PRODUCTOS

SERVICIO DE CHAT
para resolver dudas al instante

OUTLET
la mejores ofertas

REGALO 5% de descuento en toda la enda con el cupón  5ESTELLA

¿No sabes cómo distribuir los muebles? Tráenos las medidas y nosotros te 
haremos un proyecto con calidad foto-realista de forma que podrás ver como 
quedan los muebles en tu hogar antes de comprarlos.
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☑  Especialistes en mobles a mida
☑  Transport i muntatge gratuït per personal qualificat
☑  Projectes d’interiorisme amb simulacions 3D
☑  Finançament sense interessos

Segueix-nos!

Els preus inclouen el 21% d’IVA, i el muntatge. No inclouen mitjans especials com grues, elevadors, etc.
Les ofertes i promocions són vàlides fins al 31 de març de 2022 excepte errades tipogràfiques o exhauriment d’existències.
Els articles de decoració, matalassos, somiers i coixins no són compresos en el preu.
És totalment prohibida la reproducció total o parcial de fotografies, elements gràfics i del text d’aquesta revista o publicació, 
sense el consentiment previ per escrit de Estellagrup.

EXPOSICIÓ I VENDES
C/ Casals i Cuberó, 199
08042 BARCELONA
Tel. 933 545 382

VISITA LA NOSTRA PÀGINA WEB
www.mueblessuper.es
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