
предимства

ограничения

съветите на ГероChill Out

нашето предложение

2250 лв.

l Богат избор на дамаски и еко кожи.

l Задните крака на всеки един от двата модула са снабдени със здрави колелца. Това позволява при 
повдигане на модула в предната му част той да бъде лесно издърпан и преместен за да бъде 
почистено под него, или двата модула да се конфигурират като легло.

l Широка лежанка, която може да бъде използвана дори от двама човека едновременно.

l Към дивана се предлагат и допълнителни декоративни възглавници за повече комфорт. 

l Пухкавите облегални 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 Всички облегални и декоративни 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 16 см високоеластичен пенополиуретан с плътност 30 кг/м�, който предлага мекота и 
комфорт и същевременно с това е устойчив във времето. 

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

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

цветова комбинация (по каталог)

ъглова конфигурация Chill Out
ш/д/в: 300 х 156 х 95 см

Nevada 26  (кожа) + Dilja 66 (дамаска)

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.

да запазите мекотата им.

l Не позиционирайте дивана в непосредствена 
близост с отоплителни уреди.

l Освен показаните в каталога цветови комбинации Ви 
препоръчваме и комбинацията:

l Набухвайте периодично облегалките на дивана за
l Soft 031 + Caprio 07

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 кожа или  
1 цвят кожа + 1 цвят дамаска според ограниченията.

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

l Седалките, облегалките и подлакътниците се изработват винаги 
от дамаска, а основата и декоративните части на подлакътниците 
се изработват винаги от кожа (както е на снимките).

Chill Out

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

2371 лв. 2700 лв. 2898 лв.

мултифункционална 
мека мебел

3425 лв.

група II група III група IV

**http://www.aquaclean.com

**

ъглова
конфигурация

38 лв. 54 лв. 68 лв. 103 лв.
декоративна 
възглавница

60/60 cm

площ за сън 
140 х 200см
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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. 
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