
предимства съветите на ГероVelvetВелвет

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
Отпускането на дамаската или кожата в областта на седалката и облегалката е естествен 
процес в следствие на ежедневната експлоатация и не подлежи на рекламация. 

нашето предложение

1719 лв.

II група III група IV група

ляв 

д/в: 110 х 95см

 

 
 модул 220см 

с 2 подлакътника
площ за сън 220 х 95см

ъглов модул 230 см 
с 1 подлакътник

площ за сън 215 х 95см

ъглова конфигурация

модул 180см с два подлакътника и табуретка

модул 200 см  с два подлакътника и табуретка

модул 220 см  с два подлакътника и табуретка
табуретка

ш/д/в: 95 х 65 х 42 см

модул 200 см 
с един подлакътник (ляв)

+ ъглов модул 210 см
с един подлакътник (десен)

II група III група IV група

II група III група IV групамодул с два подлакътника 
и табуретка

**http://www.aquaclean.com

модул 180см 
с 2 подлакътника

площ за сън 180 х 95см

модул 200см 
с 2 подлакътника

площ за сън 200 х 95см

l Всички възглавници са с калъфи с цип за по-лесна поддръжка.

l Седалки с увеличена дълбочина на сядане с цел максимална релаксация на тялото. Седалките са 
изработени от 15 см високоеластичен пенополиуретан с плътност 30 кг/м�, който предлага мекота 
и комфорт и същевременно с това е устойчив във времето.

l Всички модули са на крака с височина 15 см, което позволява лесно почистване на пространството 
под дивана.

l Носещата конструкция на дивана е изцяло метална, гарантираща здравина и дълъг 
експлоатационен живот.

l Премахването на възглавниците превръща всеки модул в единично легло, подходящо за 
ежедневна употреба.

l Богат избор на дамаски и еко кожи.

l Пухкавите възглавници са с пълнеж от силиконов пух, който притежава качествата на гъшия пух, и 
същевременно с това не предизвиква алергии и не позволява развитието на акари и плесени.

l Голямото разнообразие от модули с различна ширина, позволява адаптацията на дивана към 
помещения с различни размери.

l Конструкцията на седалките е на принципа метална рамка + стоманени зигзаг пружини, което 
предотвратява провисване на седалките с времето.

l Освен показаните в каталога цветови комбинации Ви 
препоръчваме и вариант с Ibiza 03.

l Не позиционирайте дивана в непосредствена близост с 
отоплителни уреди.

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

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.

ограничения

l При изработка на модела в комбинация от 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 Посочените в ценовата листа размери на отделните модули не 
подлежат на промяна.
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модул 180см 
без подлакътникци

площ за сън 180 х 95см

модул 200см 
без подлакътникци

площ за сън 200 х 95см

модул 220см 
без подлакътникци

площ за сън 220 х 95см

 

 модул 220см 
с 1 подлакътник

площ за сън 220 х 95см

модул 180см 
с 1 подлакътник

площ за сън 180 х 95см

модул 200см 
с 1 подлакътник

площ за сън 200 х 95см

ъглов модул 190 см 
с 1 подлакътник

площ за сън 175 х 95см
ъглов модул 210 см 

с 1 подлакътник
площ за сън 195 х 95см

ъглов модул 230 см 
без подлакътник

площ за сън 215 х 95см

ъглов модул 190 см 
без подлакътник

площ за сън 175 х 95см

ъглов модул 210 см 
без подлакътник

площ за сън 195 х 95см

1423 лв.   1610 лв. 1723 лв.   2024 лв.

1392 лв.   1572 лв. 1681 лв.   1970 лв.

1364 лв.   1538 лв. 1644 лв.   1924 лв.

1560 лв.   1772 лв. 1900 лв.   2240 лв.

1528 лв.   1735 лв. 1859 лв.   2190 лв.

1338 лв.     1512 лв. 1615 лв.    1892 лв.

1308 лв.   1474 лв. 1572 лв.   1837 лв.

1279 лв.   1440 лв. 1536 лв.   1792 лв.

1452 лв.   1651 лв. 1771 лв.    2090 лв.

1429 лв.   1620 лв. 1735 лв.   2042 лв.

1514 лв.     1717 лв. 1840 лв.   2165 лв.

1487 лв.   1684 лв. 1800 лв.    2113 лв.

1456 лв.   1645 лв. 1760 лв.   2064 лв.

1644 лв.   1872 лв. 2009 лв.   2372 лв.

1622 лв.   1848 лв. 1984 лв.   2345 лв.

420 лв.    452 лв. 472 лв.    522 лв.

2952 лв. 3344 лв.   3581 лв. 4211 лв.

1964 лв.  2087 лв. 2414 лв.

1843 лв. 2063 лв.   2195 лв. 2546 лв.

1934 лв. 2170 лв.    2311 лв. 2687 лв.

1758 лв.

Velvet модул 200 см
с два подлакътника и табуретка

ш/д/в: 200 х 175 х 95 см

Monolith 77 (дамаска)
цветова комбинация (по каталог)

десен

82 - 83




