
предимства

ограничения

съветите на ГероFlex

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

l Освен показаните в каталога цветови комбинации 
Ви препоръчваме и комбинацията:
l Soft 019  +  Dilja23.

l Препоръчваме основата на дивана винаги да се 
изработва в кожа с цел по-лесното приплъзване на 
модулите при трансформация на дивана в легло.

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.

нашето предложение

2048 лв.   

l Подвижни подлакътници от полиуретанова пяна, които могат да бъдат използвани и като нощни 
поставки при конфигурация легло.

l Облегалките са снабдени с механизми, които позволяват позиционирането им под различен ъгъл 
на облягане.

l Лумбални възглавници за допълнителна опора в областта на кръста.

l Диванът може да се ползва и като две отделни единични ъглови легла.

l Диванът се трансформира в двойно легло с площ за сън 175 х 190 см. с дебелина на матрака 14 см. 
Подходящ за ежедневна употреба.

l Богат избор на дамаски и еко кожи.

Диван Flex
290 х 230 х 95см

цветова комбинация (по каталог)
Soft 031+ Ibiza 18

2458 лв. 2815 лв. 3026 лв.диван

мултифункционална 
мека мебел

3598 лв.
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**http://www.aquaclean.com

**

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

Флекс

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. 
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