
Rocker предимства

ограничения

съветите на ГероRocker

нашето предложение

2189 лв.

l Метална носеща конструкция гарантира здравина и дълъг експлоатационен живот на дивана.

l Богат избор на дамаски и еко кожи.

l Конструкцията на седалките е на принципа метална рамка + стоманени зиг - заг пружини, което 
гарантира здравина и предотвратява провисването на седалките с времето.

l Диванът се трансформира в двойно легло.
l Ракла за съхранение от ламинирано ПДЧ под седалката на дивана.
l Седалките са изработени от плътна полиуретанова пяна с плътност 30 кг/м�, която предлага мекота 

и комфорт и същевременно с това е устойчив във времето. 
l Облегалните възглавници са с пълнеж от антибактериален, антиалергичен силиконов пух, 

осигуряващ изключителна мекота при облягане.
l Свалящи се калъфи на облегалните възглавници, които лесно могат да се изперат, или да се 

почистят чрез химическо чистене.
l Облегалните възглавници са с дишащ гръб от 3D мрежа.

Nevada 28  (еко кожа) +  Milos 02 (дамаска)
цветова комбинация (по каталог)

ъглова конфигурация  Rocker
ш/д/в: 300 х 170 х 100 см

l Не позиционирайте дивана в непосредствена близост с 
отоплителни уреди.

l Набухвайте периодично облегалките на дивана за да запазите 
мекотата им.

l Освен показаните в каталога цветови комбинации Ви 
препоръчваме и комбинацията:
l Madryt 915 + Bonn 40

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

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

l Подлакътниците и основата на дивана се изработват само в еко 
кожа от мострениците на Ergodesign и не могат да бъдат изра-
ботени в дамаска.

l Когато седалките и облегалките на дивана са изработени от 
дамаска, те са без декоративни шевове. В този случай шевовете са 
технологични, с цвета на дамаската.

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 Копчетата на дивана могат да бъдат облечени в еко кожата или 
дамаската, от която е изработен самият диван.

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

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

група II група III група IV
мултифукционална

мека мебел
**

**http://www.aquaclean.com

фотьойл

ш/д/в: 135 х 95 х 100 см

ъглова конфигурация
диван двойка с лежанка

с функция сън

ш/д/в: 300 х 170 х 100 см

диван тройка
с функция сън

ш/д/в: 255 х 110 х 100 см

табуретка

ш/д/в: 93 х 70 х 44 см

942 лв. 1080 лв. 1162 лв. 1382 лв.

2338 лв. 2627 лв. 2800 лв. 3260 лв.

1956 лв. 2184 лв. 2321 лв. 2684 лв.

320 лв. 367 лв. 395 лв. 470 лв.
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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

възглавница - 1бр. 30 лв. 34 лв. 37 лв. 41 лв.

86 - 87

* Обявените цени са без включен разтегателен механизъм.




