
= Нощно шкафче с две чекмеджета с метални царги.

= Меките тапицирани детайли предотвратяват сблъсъка с твърди и остри ръбове.

= Богат избор на дамаски и еко кожи.

= Тапицирано легло с висока, мека табла за максимален комфорт при облягане.

= Метална подматрачна ламелна рамка, гарантираща здравина и стабилност.
= Голям обем на подматрачното пространство за съхранение на багаж.

= Механизъм за повдигане на матрака и голямо подматрачно простраство.
= Мека и удобна табла.
= Компактно тапицирано легло в два цвята.

= Богат избор на дамаски и кожи.
= Метална подматрачна ламелна рамка, гарантираща здравина и стабилност.

163/229

183/229

203/229

*цените са без включен матрак

легло Donna
за матрак II група III група IV групаразмери в см 

L B

187/219

167/219

143/229

140/200

160/200

180/200

120/200

164/190

144/190

 818 лв. 921 лв. 984 лв. 

792 лв. 890 лв. 950 лв. 

 776 лв. 873 лв. 931 лв. 

 847 лв. 957 лв. 1022 лв. 
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L

94

B

1149 лв. 

1108 лв. 

1086 лв. 

1198 лв. 

 818 лв. 921 лв. 984 лв. 

792 лв. 890 лв. 950 лв. 

1149 лв. 

1108 лв. 

**http://www.aquaclean.com

предимстваDonna

= Не излагайте Вашето легло на пряка слънчева светлина. Пряката слънчева 
светлина може да доведе до избледняване или промяна в цветовете на кожата.
= Не позиционирайте леглото в непосредствена близост с отоплителни 
уреди.

В ЦЕНАТА НА ЛЕГЛОТО СА ВКЛЮЧЕНИ:
• Метална подматрачна ламелна рамка;
• Комплект механизми с газови амортисьори  за повдигане на матрака.

съветите на Геро

ограничения

= При изработка на модела в комбинация с дамаски и еко кожи в различни ценови групи 
ценообразуването се извършва съобразно по-високата ценова група.

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

= Леглото се изработва в до 2 цвята еко кожа, до 2 цвята дамаска или 1 цвят еко кожа + 1 цвят дамаска.  

= Артикулите не се произвеждат в размери извън посочените.

*съответен шев - с цвета на дамаската или еко кожата

Elea

140/200 944 лв. 

160/200 982 лв. 

180/200 1013 лв. 

1054 лв. 1120 лв. 

1104 лв.  1177 лв. 

1144 лв.  1222 лв.

150/210

170/210

190/210

1294 лв. 

1374 лв. 

1429 лв. 
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L

B

10
7

L 40 - 60cм
B 35 - 45cм
H 50 - 60см

нощно шкафче 
цена - 178 лв. за 1 бр. 
избор на размери през 1см

легло Elea

за матрак II група III група IV групаразмери в см 
L B

164/190

144/190

174/200

154/200

120/200130/210 926 лв. 1033 лв. 1098 лв. 1268 лв. 

56

44 40

*цените са без включен матрак **http://www.aquaclean.com

944 лв. 1054 лв. 1120 лв. 1294 лв. 

982 лв. 1104 лв.  1177 лв.         1374 лв. 

предимства

• Комплект механизми с газови  амортисьори  за повдигане на матрака.
• Метална подматрачна ламелна рамка;
В ЦЕНАТА НА ЛЕГЛОТО СА ВКЛЮЧЕНИ:

съветите на Геро

ограничения
= Артикулите не се произвеждат в размери извън посочените.
=  Леглото се изработва само в  1цвят еко кожа или 1цвят дамаска, както е показано в каталога.
=  Нощните шкафчета се изработват в цветови комбинации до 2 декора според ограниченията.

38 - 39Всички цени са препоръчителни в лева за 1 брой с включен ДДС.

За всички тапицирани мебели са възможни отклонения в габаритните размери до +/- 2 см

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

За всички тапицирани мебели са възможни отклонения в габаритните размери до +/- 2 см

= Не излагайте Вашето легло на пряка лънчева светлина. Пряката слънчева с  
светлина оже да доведе до избледняване или промяна  цветовете на кожата.м  в

= Не позиционирайте леглото в непосредствена близост с отоплителни уреди.




