
предимства

ограничения

съветите на ГероOm

l Диванът се изработва в цветови комбинации до 2 цвята еко кожа 
или 1 цвят еко кожа + 1 цвят дамаска.

l Посочените в ценовата листа размери на отделните модули не 
подлежат на промяна.

l При изработка на модела в комбинация от еко кожи или дамаски в  
различни ценови групи ценообразуването се извършва 
съобразно по-високата ценова група.

l Основата и подлакътниците на дивана се изработват само в  еко 
кожа от мострениците на Ергодизайн и не може да бъдат 
изработени в дамаска.

l Ако не е посочен цвят на декоративния шев, диванът се изработва 
с контрастен шев, когато е в два цвята и съответен*, когато е в един 
цвят. 

l Освен показаните в каталога цветови комбинации   
Ви препоръчваме и комбинацията:
• Soft 019 + Ibiza 03.

l Не излагайте Вашия диван на пряка слънчева 
светлина. Пряката слънчева светлина може да доведе 
до избледняване или промяна в цветовете на 
дамаската или кожата.

l Не позиционирайте дивана в непосредствена 
близост с отоплителни уреди.

нашето предложение

1710 лв.

двойка с 1 подлакътник + ъгъл +

260 х 170 х 75см
фотьойл без подлакътник с борд

Ъглова конфигурация Oм

цветова комбинация (по каталог)
Soft 031+Caprio 07

l Богат избор на дамаски и еко кожи.

l Подвижна маса на колелца с обособена в нея поставка за бутилки.

l Облегалките са изпълнени с високоеластична полиуретанова пяна, осигуряваща стабилна опора 
на гърба и кръста.

l Свалящи се калъфи на седалките и облегалките.

l Диваните с 2 и 3 места се предлагат (опционално) с тройно разгъваем механизъм за сън.

l Седалките са изработени от висококачествена полиуретанова пяна с плътност 30 кг/м�, 
гарантираща дълъг период на експлоатация.

1296 лв. 1493 лв.   1610 лв.       1927 лв.

II група

792 лв.

576 лв.

492 лв.

960 лв.

816 лв.

III група

948 лв.

685 лв.

564 лв.

1111 лв.

926 лв.

IV група

1039 лв.

752 лв.

610 лв.

1202 лв.

996 лв.

1279 лв.

934 лв.

730 лв.

1447 лв.

1180 лв.

фотьойл 

Ш/Д/В:130 х 90 х 75см

двойка
  с 1 подлакътник

Ш/Д/В:170 х 90 х 75см

фотьойл
с 1 подлакътник

Ш/Д/В:100 х 90 х 75см

двойка
без  подлакътник 

Ш/Д/В: 140 х 90 х 75см

Ш/Д/В:240 х 90 х 75см

тройка с един 

348 лв. 385 лв.    406 лв. 460 лв.

1040 лв. 1210 лв.    1312 лв. 1584 лв.

тройка
без подлакътник

Ш/Д/В:210 х 90 х 75см

с  борд
Ш/Д/В:150 х 90 х 75см

Ш/Д/В:80 х 90 х 75см

двойка 
подлакътник и борд

с един

Ш/Д/В: 180 х 90 х 75 см

фотьойл
без подлакътник 

без борд
Ш/Д/В:70 х 90 х 75см

II група III група IV група

фотьойл с един
подлакътник и борд
Ш/Д/В:110 х 90 х 75см

двойка
с 2 подлакътника

1938 лв.1332 лв. 1524 лв.   1637 лв.
Ш/Д/В:200 х 90 х 75см

1416 лв. 1650 лв.    1786 лв. 2150 лв.

тройка
с 2 подлакътника

Ш/Д/В:270 х 90 х 75см

тройка с един 
подлакътник и борд
Ш/Д/В:250 х 90 х 75см

Ш/Д/В:220 х 90 х 75см

с  борд

ъглов модул

Ш/Д/В:90 х 90 х 75см
612 лв. 692 лв.    746 лв. 888 лв.

 
 без борд

 без борд 

подлакътник без борд    

двойка
без  подлакътник 

фотьойл
без  подлакътник 

с борд
тройка

без подлакътник

229 лв.

419 лв.

193 лв.

341 лв.

179 лв.

312 лв.

 156 лв.

264 лв.

маса

Ш/Д/В:70 х 90 х 30см

табуретка

Ш/Д/В:65 х 65 х 42см

табуретка

Ш/Д/В:125 х 65 х 42см

Допълнителни елементи: 
Разтегателен ламелен механизъм за двойка 
Разтегателен ламелен механизъм за тройка

**

**http://www.aquaclean.com

**

Всички цени са препоръчителни в лева за 1 брой с включен ДДС.

Ом

106 - 107

За всички тапицирани мебели са възможни отклонения в габаритните размери до +/- 2 см
Отпускането на дамаската или кожата в областта на седалката и облегалката е естествен 
процес в следствие на ежедневната експлоатация и не подлежи на рекламация. 

*съответен шев - с цвета на дамаската или еко кожата

* Обявените цени са без включен разтегателен механизъм.




