
BENVENUTI CASA – e’ il nuovo concetto Benvenuti dedicato, questa volta, all’interior 
design ed all’arredamento. 
 
Benvenuti Casa propone una gamma molto ampia di mobili ed accessori, coprendo una 
diversità di stili dal classico-elegante fino al moderno-minimalista. Il Design innovativo e 
la qualità garantita dai produttori italiani si completa, a ‘’Benvenuti Casa’’, con soluzioni 
intelligenti e proposte personalizzate realizzate dai nostri specialisti in interior design per 
poter conferire armonia allo spazio destinato all’arredamento della casa, della terrazza, 
o dell’ufficio. 
 
I mobili di Benvenuti Casa sono quel tipo di mobile che lascia immaginare e creare  lo 
spazio cosi come lo hai sognato: familiare, unico, personale e amichevole. 
 
Benvenuti Casa e’ il posto dove puoi scegliere le migliori soluzioni per l’arredo della tua 
casa. www.benvenuticasa.ro. 
 
In base al voucher potete usufruire del 5% di sconto agli ordini d’acquisto nel periodo 26 
maggio-3 giugno 2012. 
 
 
Showroom : Oradea, Bdul Dacia nr. 66 
 
Orario di apertura 
Lunedì: 09:00 - 17:00 
Martedì - Venerdì: 09:00 - 19:00 
Sabato: 11:00 - 19:00 
 

http://www.benvenuticasa.ro/


Moda
“Made in Italy“

26 mai - 3 iunie 2012
www. f e s t i v a l i t a l i a n . r o

În baza acestui pliant beneficiaţi de 
discount la toare produsele Benvenuti.

DISCOUNT
pe baza acestui fluturaş*

ADIŢIONAL

-10%
* În baza acestui pliant beneficiaţi de discount la 
toare produsele Benvenuti. Ofertă valabilă până 
la data de 30 iunie. Un singur fluturaş se poate 
folosi pentru o singură achiziţie. Nu se pot cumula 
discounturile de pe mai multe pliante pentru 
aceeaşi achiziţie. Produsele de pe acest pliant sunt 
doar cu titlu de prezentare, beneficiaţi de discount 
la toate produsele Benvenuti.



26 mai - 3 iunie 2012
www. f e s t i v a l i t a l i a n . r o

www.benvenuticasa.ro
Bd. Dacia nr. 66, Oradea

Mobilier şi amenajări interioare

BENVENUTI CASA – este noul concept Benvenuti dedicat, de această dată, domeniului 
amenajărilor interioare.
Design-ul inovator şi calitatea garantată de către producători 
consacraţi pe piaţa italiană se imbină, la Benvenuti 
Casa, cu soluţii ingenioase de amenajare, propuse şi 
personalizate de către specialiştii noştri în design.
Mobilierul Benvenuti Casa este acel mobilier care te 
îmbie să-ţi imaginezi şi să-ţi creezi spaţiul vital aşa cum 
l-ai visat: familiar, unic, personal, prietenos.
Benvenuti Casa este locul unde alegi cele mai bune 
soluţii pentru amenajarea casei tale.

pe baza acestui fluturaş
în perioada 

26.05-03.06.2012

-5%
DISCOUNT
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