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

= Метална носеща конструкция на леглото, гарантираща здравина и стабилност.

=Вградени LED светлини, подчертаващи дизайна на леглото.

= Тапицирано легло с асиметричен дизайн. 

= Таблата на леглото е заменена от удобни възглавници с механизъм за позициониране под 
различен ъгъл на облягане.

= Нощни поставки, които могат да се използват и като масички за лаптоп или за сервиране на 
закуска в леглото.

= Богат избор на дамаски и еко кожи.

Всички цени са препоръчителни в лева за 1 брой с включен ДДС.
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Височина при 
матрак 20см

*цените са без включен матрак

легло Toro
за матракразмери в см 

L B

140/200160/240 991 лв. 

160/200 1038 лв. 180/240

180/200200/240 1067 лв. 

II група III група IV група

1093 лв. 1154 лв. 

1146 лв. 1211 лв. 

1185 лв. 1256 лв. 

нощни поставки

39 лв. 

II група III група IV група

Дистанционно управление 
за вградено осветление 
                        цена 35 лв.

49 лв. 59 лв. 

40

22

40 65

1317 лв. 

1385 лв. 

1445 лв. 

предимства

ограничения

• Метална подматрачна ламелна рамка;
В ЦЕНАТА НА ЛЕГЛОТО СА  ВКЛЮЧЕНИ:

• Вградено LED осветление.

= 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 само в до 2 цвята еко кожа.

= Леглото и нощните поставки се изработват само в еко кожа от мострениците на Ergodesign и не 
могат да бъдат изработени в дамаска. 

Червен • Зелен • Бял • Син • Жълт 

=Артикулите не се произвеждат в размери извън посочените.

=Избор от 5 цвята на вграденото LED осветление:

= Освен показаните в каталога цветови комбинации  Ви  препоръчваме и 
комбинацията: Nessi 11 + Nessi 01

с гардероб  Bianca  200/220-S  цена:1199 лв.
= сНе излагайте Вашето легло на пряка лънчева светлина. Пряката слънчева 
светлина оже да доведе до избледняване или промяна  цветовете на м  в
кожата.

= Тапицирано легло Toro може да бъде комбинирано и

= Не позиционирайте леглото в непосредствена близост с отоплителни уреди.

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

*съответен шев - с цвета на дамаската или еко кожата
цена за 1 бр.

съветите на Геро

**http://www.aquaclean.com

**

Faery предимства

съветите на Геро

ограничения
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Височина при 
матрак 20см

легло Faery
за матракразмери в см 

L B

170/216/136 140/200     

160/200      . 

180/200     . 

II група III група IV група

1357 лв.        1424 лв. 

1411 лв.      1482 лв. 

1487 лв.      1562 лв. 

H

190/216/136

210/216/136

1602 лв. 

1672 лв. 

1764 лв. 

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

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

= Голям обем на подматрачното пространство за съхранение на багаж.

= Механизъм за повдигане на матрака с цел използване на подматрачното 
пространство за съхранение на багаж.
= Метална подматрачна ламелна рамка, гарантираща здравина и стабилност.

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

= Богат избор на дамаски и еко кожи.

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

= Посочените в ценовата листа размери на леглото не подлежат на промяна.
= Леглото се изработва само в  1 цвят еко кожа или 1 цвят дамаска, както е показано в каталога.

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

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

с гардероб:
= Тапицирано легло Faery може да бъде комбинирано и

  Sense  200/220-S  цена:  1319 лв.
 Pheromone  200/220-S  
 Gloss   200/220- S             

цена:  1415 лв. 
цена:   1834 лв.

= Освен показаните в каталога цветови комбинации  Ви препоръчваме 
и еко кожа Nessi 01 за изработване на леглото.

+ 2бр. нощни шкафчета Gloss    цена:    545 лв.
= 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.

64 - 65

  1247 лв. 

 1292 лв.  

  1361 лв. 




