
PROFESSIONALITAT · QUALITAT · SERVEI · PERSONALITZACIÓ · ASSESORAMENT · ADAPTACIÓ · GARANTIA

Col·lecció 2022 / 2023



Respectem
 el planeta
 A CATALUNYA MOBILIARI som un grup de professionals del sector del moble, i el nostre principal objectiu 
és la satisfacció del client, poder oferir el millor producte al millor preu. 
 Mitjançant el nostre gabinet de disseny, el qual està en constant creativitat, marquem pauta dins la moda i som 
grup líder al sector, amb els avantatges de fabricació exclusiva en diferents models. 
 Les nostres prioritats són la funcionalitat del producte, procurant sempre la més gran satisfacció per part dels 
nostres clients. Estem en contacte permanent amb les tendències de decoració més importants en l’àmbit nacional 
i internacional, i la filosofia del grup, tot i ser a l’avantguarda de la moda, és no perdre mai el contacte personal amb 
el nostre client. És per això que amb més de quaranta anys d’experiència CATALUNYA MOBILIARI som sinònim de 
qualitat, servei i serietat.
 La nostra marca ABITARE està present a les principals poblacions de Catalunya, i una de les constants del grup 
és la importància en la comercialització del producte de proximitat, distribuint les marques nacionals més importants. 
 El comerç ABITARE malgrat que estem en constant modernització, i gràcies a tots vostès, mantenim el nostre 
tarannà: “som els de sempre som els de casa”.

Catalunya
Mobiliari
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rebedorsBENVINGUTS! 
El rebedor és la 
tarja de presentació 
de casa teva, 
personalitza’l, 
tria colors i te’l 
dissenyem a mida.

Amira Ada

Dylan
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El de sempre és ara el més actual, 
ara ens toca humanitzar-nos, 
servir de  l’experiència per 

a cercar la qualitat, ser exigents, 
preservar, cuidar, protegir i estimar. 

Ara més que mai toca 
apostar per la 
proximitat.

Dylan

Ciro
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En una decoració sostenible és d’alta 
importància utilitzar al màxim productes 

naturals, no abusar del plàstic. 
El vímet, suro, ratan, bambú, fusta, 

són materials ecològics i renovables.

Per cada casa un moble diferent, et projectem el teu espai en 3D. Veuràs com t’agradarà.

GalaCol·lecció
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En una decoració sostenible és d’alta 
importància utilitzar al màxim productes 

naturals, no abusar del plàstic. 
El vímet, suro, ratan, bambú, fusta, 

són materials ecològics i renovables.

menjadors
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Potes, sòcol, diferents modulacions i colors.
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Mobles fabricats a prop teu, 
amb un estalvi d’emissió de CO2 
en el seu transport. Aportem el 
nostre granet de sorra en fer més 
sostenible el nostre ecosistema.

Producció local
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Treballem amb proveïdors certificats per a garantir un 
impacte ambiental responsable. Fustes de boscos 
reforestats, sostenible de forma 100% ecològica.

DurangoCol·lecció
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Quan la 
tecnología 
i el disseny 

van de la mà
 Controlar la llum amb la veu, amb 
el teu Smartphone des d’un interruptor 
sense fils i sense piles..... són gestos sen-
zills que et faran la vida més fàcil... Ele-
ment SOUND en tela acústica, tot pen-
sat i preparat perquè no vegis cables per 
cap banda.

●  TAULERS 3D IQL, més resistència a impactes i ratllades.

●  Densitat PRÈMIUM, 600 kg de pressió en tauler per metre cúbic.

●  Termo-sellat a més temperatura, més resistència a la humitat.

●  Frens DE SÈRIE hettich, CERTIFICATS per la LGA.

●  Frontals lacats, valor afegit i distinció.

●  Nous MÒDULS TV SOUND. connectivitat interna lògica i fàcil.

●  Suports tv voguel’s, garantits de per vida.

●  Per fi sense fils, carregador invisible integrat.

●  Connexió USB integrades.

●  RESPECTUOSOS AMB EL MEDIAMBIENTAL. Certificat SGS-PEFC/COC-1283.

Llars més ecològiques



11



12

Ens adaptem a la mida que 
tinguis, disposem d’un ampli 
ventall de colors per 
personalitzar el teu moble.

Estel
Col·lecció
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Eco Friendly

Ens adaptem a la mida que 
tinguis, disposem d’un ampli 
ventall de colors per 
personalitzar el teu moble.
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Xapes i lacats, amb o sense filigrana. Tu tens la paraula.

VermontCol·lecció
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La utilització 
de tècniques 
artesanals 
i manuals 
garanteixen 
respecte 
mediambiental.
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Minimalisme i màxima funcionalitat.
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Un consell a l’hora de pintar, és utilitzar pintura
ecològica, elimina productes químics al teu entorn.

Gretta
Col·lecció
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La fusta: material noble per 
excel·lència, sempre et proporciona 
una llar amb ànima natural. 
Les estones a taula, amb la família 
compartint un bon àpat, 
ens omplen de felicitat. 

Mòdul TV 
152,6x40,3x53 cm.

Prestatge 
138x19,4x17,6 cm.

Vitrina alta 1 porta 
60,5x203x41,6 cm.

VegaCol·lecció
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Bodeguer 
79,7x40,3x123 cm.

Tauleta centre 
92,6x92,6x50,4 cm.

Taula menjador 
157,3x75,6x87,3 cm.

Bufet 
150x97x40 cm.

Vitrina alta 2 portes 
96,9x203 x41,6 cm.
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taules i cadires
Grans solucions per a espais redüits. 
Mobles acabats en diferents modalitats per 
poder adaptar-los totalment a cada espai.

Clio

OPCIÓ 1: AMB BATERIA RECARREGABLE SOLAMENT AMB POLSADOR
OPCIÓ 2: AMB CABLE ENDOLLAT PERMANENTMENT A El CORRENT,
ELEVANT LA TAULA AMB EL POLSADOR, AMB EL COMANDAMENT O APP MÒBIL.

POLSADOR COMANDAMENT SENSE FILS AMB APP MÒBIL

DIFERENTS DISPOSITIUS PER ELEVAR LA TAULA

ALT TAULA MÍNIM 4O CM I MÀXIM 85 CM. 
ES POT TRIAR L’ALÇADA SEGONS LA NECESSITAT.

TANCADA 12OX75 CM. (MIDA ÚNICA) OBERTA AMB 1 EXTENSIÓ DE 7O CM. 9OX75 CM.
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Dissenys enfocats a crear un nou 
estil de vida més sostenible

Mina

TANCADA AMB 4 EXTENSIONSAMB 3 EXTENSIONSAMB 2 EXTENSIONSAMB 1 EXTENSIÓ
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Maya
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Rectangular, rodona, cuadrada… Quina mida? Moltes vegades és l’espai el 
que mana. Amb el projecte 3D veuràs quina és la millor opció.

Moon
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A les botigues ABITARE trobaràs cadires d’alta qualitat fetes a la 
carta pel que fa a acabats de fusta i teles.
Disposem del més innovador teixit del mercat: 

- Teixit que s’autoneteja .
- Elimina les taques orgàniques només amb la llum solar.
- Teixit molt resistent, evita la degradació i decoloració.
- Elimina fongs, bacteris i virus, inhibició activa de virus (Covid-19).

- Antiestàtic.
- Elimina les olors.
- Elimina àcars en els tèxtils.
- Protecció UV.
- Hidròfug.
- Purificador de l’aire.

Teixit intel·ligent que s’autoneteja i cuida la teva salut

Adara

Alya

Alabama

Bruna
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Michigan

Libia

Biel Bernat

Dione

Eir

Iraide

Elda
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Berlín

Talisse

Liv

Taula fixe de 150x90 cm. amb pota de ferro negra.

Taula extensible de 160x80 cm. (200), sobre acabat en 
marbre amb l’extensió de color negra i pota de ferro negra.

Cadira amb pota de ferro negra.

Nuit
Cadira entapissada 
capitonè en Velvet gris, i 
pota de ferro negra.
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Obtindràs una llar més acollidora i 
t’aproparà a la natura. Les plantes 
purifiquen i depuren l’aire, pugen 

l’ànim i canvien l’humor, redueixen 
l’estrés, són terapèutiques que 
t’ajuden a recuperar-te, i a més 

absorbeixen les males olors com les 
del tabac.

Decora la llar amb plantes

El ferro a la carta: tria la tonalitat i la mida.

Anya
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A l’hora d’escollir pots seleccionar teles amb 
protecció antitaques, que per la seva conservació 
no necessiten productes de neteja que continguin
continguen tòxics. Tan sols amb aigua podràs 
fer-li el manteniment a la tapisseria.

sofàs

Odin

Thor
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Brida

Thor
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Converteix el teu sofà en un gran chaise-longe. 
Posa-t’hi còmode per veure la teva sèrie preferida i també et solucionarà que es quedi algú a dormir.
Aprofita qualsevol racó: braços i chaise-longe amb contenidor.

Floki
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Torvi

A  les nostres botigues, et mostrarem els nous teixits recomanats per llars amb mascotes. 
Són de fàcil manteniment allargant la vida del sofà, evita les enganxades i porten un tractament

que no permet el creixement d’àcars i bacteris.
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Bones estructures, bons materials, bones costures, tria una bona tela i gaudiràs del teu sofà molts anys.

Siggy
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Ubbe
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Aprofitem al 
màxim la llum 
natural, la llum 
solar estimula el 
sistema immunitari 
i millora la qualitat 
del son. Quant a 
la llum artificial 
és recomanable 
substituir les llums 
convencionals pel 
led i baix consum.

Il·luminació
sostenible
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Conjunt d’àmplia modulació. Cada seient 
disposa de dos motors independents per 
regular l’alçada de peus i també la posició 
del capçal.

Has de provar-lo!

Scopp
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Tyr

Els teixits amb tecnologia OEKO-TEX garanteixen la no utilització de productes nocius pel medi ambient.
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Freya
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Obertura Italiana, còmode per seure, còmode per 
dormir. Obre el llit sense treure coixins, tria la mida 
de llit que vulguis.

Astrid

Loki
Possibilitat de matalàs de 140 cm. i de 180 cm.
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Butaques relax 
amb elevació 
d’un o dos motors.

Gyda

Esben

Lars

Silló relax amb doble reposapeus 
i capçal motoritzat

Silló relax amb elevador.
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Sven

Viggo

Silló amb doble reposapeus, sistema 
gravetat 0, eleva els peus per damunt del 
nivell del cor , per tal de millorar el retorn 
sanguini.

Silló relax amb elevador.

CARDIO
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Oleg

Other

Gisla

Borg
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dormitoris Izan

Ivar
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Enzo

Igor
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Res més bonic que un llit ben vestit, dóna harmonia a l’habitació i decora 
bé el teu dormitori. La roba de casa no tractada amb tints tòxics i de 
teixits 100% naturals és el més higiènic i saludable, a part del tacte 
agradable que proporciona.
A més, és una opció responsable, perquè l’energia que es precisa per 
aconseguir aquests teixits, és més sostenible i ecol-lògica, no generant 
tants residus com les fibres sintètiques.
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Namaste
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Zoe

Noa

Respectem el nostre planeta
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Substituir llum convencional per llum led és un primer pas per 
estalviar energia. Una bombeta led de 14 W equival a una incandescent 

de 100 w, i té una durada molt superior, aproximadament 70.000 hores, no 
conte tòxics en la seva elaboració.

Un truc d’estalvi econòmic: augmentar un grau més de
temperatura l’aparell d’aire aconditionat, pot suposar un estalvi

del 10% en el consum del nostre aparell climàtic.

Zuki

Dara



// 12 13 // DORMITORIOS // BEDROOMS 

// 205
ROBLE CANADÁ - GRAFITO PORO - MÁRMOL GRIS 

New

WN New

50 Ander



DORMITORIOS // BEDROOMS // 42 // 43

// 218
ROBLE ALABAMA - ARENA PORO - GRAFITO PORO

New

WN New

DORMITORIOS // BEDROOMS // 42 // 43

// 218
ROBLE ALABAMA - ARENA PORO - GRAFITO PORO

New

WN New

51Brais
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Telmo

Remo
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Nil

Keanu
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Els miralls poden tenir 
la funció de multiplicar 
la llum natural i si 
juguem bé amb ells, 
podem crear una 
millor percepció 
d’amplitud de l’espai.

El truc 
del mirall

armaris&
vestidors
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Els vols a mida? No pateixis; 
te’l fem a la mida que necessitis 
aprofitant tot l’espai.
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Et fem l’interior que vulguis. L’ordre et permetrà gaudir de més temps lliure.
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 DISSENY 
JUVENIL3D

juvenil
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Espais que es 
transformen 
en les diferents 
hores del dia.

CambridgeCol·lecció
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FionnCol·lecció
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Dormitorio completo con compacto de 
cajones, armario con fondo de 100 y 
escritorio en forma de “L”. La cajonera con 
ruedas permite movilidad y el armario con 
gran fondo proporciona un espacio extra 
de almacenaje.
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Dormitorio completo con compacto de 
cajones, armario con fondo de 100 y 
escritorio en forma de “L”. La cajonera con 
ruedas permite movilidad y el armario con 
gran fondo proporciona un espacio extra 
de almacenaje.
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HarvardCol·lecció
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La composición con litera escritorio es todo un 
acierto a las habitaciones reducidas en espacio, 
con este dormitorio podras utilizar el espacio 
vertical tan util en muchas estancias, escritorio 
y cama en el mismo cubicaje.

BASE COMBINA

*F206
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Box

TIRADOR

86203

119

cargador usb
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Espais diferents per cada 
personalitat. Adaptació total 
al teu gust i necessitats, i no 
t’ho perdis!, el pots veure en 

3D per triar el més 
petit detall.
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CoolorCol·lecció
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Eco Friendly
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baby
Ben a prop teu però en el seu espai. 
Però sempre al teu costat.

Nino

Coton
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403
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149 Combierte 
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Embutido

TIRADOR

Anticipa’t al futur:
Creixen tan ràpid... 

adapta el llit a 
la seva edat, i 

no oblidis adoptar 
les mesures de 

seguretat des del 
principi.

Coton
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Typ



73 A diferència dels sintètics, els colorants vegetals 
representen una font sustentable, ja que són un recurs renovable 
mentre que els sintètics deriven del petroli.

 Els ecotints no utilitzen crom , estany ni coure. Els colorants 
vegetals com l’índigo, són procedents d’un cultiu de rotació, 
l’indi, que és una lleguminosa fixadora de nitrogen.

 Els colorants sintètics són perillosos pel 
consumidor i pel treballador de la indústria que els produeix. 
Els naturals són una font d’ocupació pel món rural 
dels països més pobres.

Aplicar colors naturals
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Loira

Cora

Tiber

Garona

Bruno

110x56x75/90 cm.

110x55x76 cm.

80x40 cm.

110x56x90 cm.

110x60x75/90 cm.
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Elma

Cira

Belisa

Layla

92,6x92,6x50,4 cm. Color blanc/negre.
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CORRECTE

INCORRECTE

descans
 Triar el conjunt de descans pot ser una 
decisió difícil si no et poses en mans d’un bon 
professional.
 El matalàs és una caixa tancada, i si 
no tens la plena confiança en l’establiment 
que l’adquireixes no saps el que pots portar-
te a casa. Avui en dia el màrqueting fa que 
t’ofereixin matalassos que prometen unes ca-
racterístiques fantàstiques per la teva salut i 
en realitat no gaudeixin de cap certificació i 
al contrari, puguin ser materials tractats quí-
micament que amb l’escalfor del teu cos des-
prenguin tòxics que inhalaràs durant un llarg 
període de temps, i poden perjudicar la teva 
salut.
 Per això els establiments de confiança 
de tota la vida són els millors consellers.
 Factors com el pes, l’alçada, patolo-
gies, forma de dormir, temperatura del lloc 
poden ser factors decisius.
 El que és veritat és que un bon matalàs 
et millora la qualitat de vida.
 Per començar un bon matalàs ha de re-
partir el pes del cos de manera adequada, la 
columna ha de quedar alineada correctament.
Anys enrere es creia que un matalàs dur era 
sinònim de qualitat. El tou o dur és més el gust 
personal, i la fermesa és el més important.

Quin matalàs trio?

78



 Tradicionalment, parlar de molles era parlar de molles independents o de fil continuo, actualment les molles 
han evolucionat i parlem de molla embossada.
 Les molles embossades són molles que treballen de forma unitària, proporcionant una independència de 
moviment en el cas de llits dobles.
 El matalàs de molles gaudeix d’una bona ventilació, i proporciona una base molt adaptable a la pressió de 
cada part del cos.
 Dintre de la molla embossada, segons la quantitat de molles tindran més o menys adaptabilitat, i el diàmetre 
del fil de la molla també influeix amb l’elasticitat.
 Si un matalàs porta més de 1000 molles ja parlarem de micro molla, i si porta una petita capa de molla 
addicional més petita d’alçada serà nano molla.

MATALASSOS DE MOLLES (EMBOSSADES)

 Actualment és un matalàs que té poca comercialització, potser perquè anys enrere es van fer barbaritats 
amb el làtex.   
El làtex natural és un material que prové de l’arbre del cautxú i que ben treballat té un magnífic ús i 
resultat. Està indicat sobretot per llits articulats donada la seva elasticitat i flexibilitat. També és ideal per
persones amb al·lèrgies i asma.
 Quan parlem de làtex sintètic és provinent del petroli i s’ha d’estar al cas que amb un percentatge 
de làtex natural es pot etiquetar com a làtex natural i portar una part important de sintètic.

MATALASSOS DE LÀTEX

 Són matalassos amb nuclis d’espumacions de diferents densitats, i les diferents capes amb viscoelàstica, 
visco gel, visco soja, viscografeno, super foam, super soft, llanes cotó, etc....

 En funció dels gruixos, els materials utilitzats i les fundes o enconxats superiors 
tindran unes característiques de confort i de preus diferents.

 Quan el matalàs ha d’anar amb llit articulat és convenient que el nucli sigui perfilat per poder adaptar-se al moviment del llit.
 En aquests matalassos és important les càmeres d’aire per una òptima ventilació i transpiració. Són adequats 

per persones que han de fer molta estada al llit, problemes circulatoris, fibromiàlgies (sempre en funció del gruix i 
qualitat de la visco) donat a la seva sensació d’ingravidesa.

 Fins i tot tenim matalassos amb molles fetes de visco soja.

MATALASSOS DE NUCLI

Aprofitant tots els avantatges de la molla i de la viscoelàstica, en lloc de nucli 
d’espumacions tenen nucli de molla ensacada i les capes superiors amb materials 

com la viscoelàstica i tots els seus derivats, proporcionant confort al màxim, fermesa 
a la base, bona ventilació, i la independència de moviments en els llits dobles.

MATALASSOS HÍBRIDS

Tipus de matalassos Actualment, els tipus més importants de matalassos podem dir que son:

79
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Vols Viscoelàstica?
Tant en les molles com en els nuclis pots triar el teu matalàs amb la capa de viscoelàstica 
en diferents gruixos per aconsseguir adaptabilitat total al cos i augmentar el confort.

Salvatore Charles Nicola
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Canapé Contain Tapiabitare

Ergosomier Articulat Adapt

Una base per cada matalàs
i un matalàs per cada base



OPCIONS

82

África

Aitana

Elena

Paloma



Gaudeix del descans més sostenible 83

Elena Gloria

ClaudiaMegan



Per prendre adequadament les mides has de tenir en compte:
1> Situar portes, finestres, radiadors, columnes, punts de llum e interruptors.  
2> Pren les mides dels elements indicats al punt 1 i situa les distàncies a cada eix de l’habitació.  
3> Pren l’alçada de terra a sostre i de terra a començament de finestra.

Vols veure com queda el teu moble abans de comprar-lo? 
T’oferim un servei de disseny 3D mobles fotorealista.
Imagina el teu moble, nosaltres ho projectarem de la manera 
més real possible amb les teves mesures.

Notes: Abitare es reserva el dret de fer els canvis necessaris en benefici del producte final i del client. El contingut d’aquest catàleg està protegit íntegrament per drets d’autor i copyright. 
Se’n prohibeix terminantment la reproducció total o parcial de les imatges, textos, il·lustracions i conceptes gràfics sense l’autorització expressa. L’empresa es reserva el dret de modificar o 

anul·lar les condicions de les promocions presents en aquest catàleg. * Transport i muntatge: consultar per a comandes inferiors a 300€ i/o lliuraments fora de població.

84

Fes un esbós 
de l ’estada 

a moblar



Tus 
compras
más
fáciles

PUBLICIDAD

* Financiación ofrecida por Banco Cetelem S.A.U. Validez hasta el 31/12/2023.

*



www.mueblesabitare.com

Professionals del moble

Grup
Catalunya
Mobiliari


