
предимства

ограничения

съветите на ГероVIP

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

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

l Не позиционирайте дивана в непосредствена 
близост с отоплителни уреди.

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.

• Soft 031 + Bahama 16.
l Набухвайте периодично облегалките за да запазите 

мекотата им.

нашето предложение

1758 лв.   

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

l Комфортен и ергономичен диван.
l Опционално се предлагат подглавници за допълнителна опора на главата и максимална 

релаксация на тялото.

l Облегалките и подглавниците са изпълнени с антибактериален силиконов пух, осигуряващ мекота 
и комфорт при облягане.

l Свалящи се калъфи на седалките, облегалките и подглавниците.
l Богат избор на дамаски и еко кожи.

цветова комбинация (по каталог)

275 х 170 х 80см
Двойка с лежанка VIP

Soft 11+ Alcala 61

II група III група IV група

тройка с лежанка

ш/д/в: 350см х 170см х 80см 

тройка

ш/д/в: 275см. х 95см. х 80см. 

двойка

ш/д/в: 200см х 95см х 80см 

фотьойл

ш/д/в: 125см х 95см х 80см 

подглавник

табуретка

ш/д/в: 70см х 75см х 42см 

двойка с лежанка

ш/д/в: 275см х 170см х 80см 

847 лв. 979 лв. 1060 лв. 1273 лв.

1258 лв. 1453 лв. 1571 лв. 1884 лв.

2110 лв. 2412 лв. 2593 лв. 3074 лв.

1637 лв. 1883 лв. 2030 лв. 2425 лв.

2498 лв. 2838 лв. 3041 лв. 3583 лв.

55 лв. 67 лв. 73 лв. 92 лв.
 50см х 20см 
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353 лв. 392 лв. 416 лв. 480 лв.

**http://www.aquaclean.com

**

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

VIP

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

100 - 101




