
предимства

ограничения

съветите на Геро

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

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

• При изработка на модела в комбинация от еко кожи или дамаски в  
различни ценови групи ценообразуването се извършва 
съобразнопо-високата ценова група.

l Освен показаните в каталога цветови варианти за 
изработка на модел Laguna Ви препоръчваме и еко 
кожа Nessi 11.

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 Не позиционирайте дивана в непосредствена 
близост с отоплителни уреди.

Laguna

нашето предложение

1668 лв.

l Облегалките и подлакътниците са изпълнени с антибактериален силиконов пух, осигуряващ 
мекота и комфорт.

l Богат избор на дамаски и еко кожи.
l Диваните с 2 и 3 места се предлагат (опционално) с тройно разгъваем механизъм за сън.

l Диван с класическа визия.
l Седалки от полиуретанова пяна.

210 х 90 х 90см
Тройка Lаguna  

фотьойл Lаguna - 2бр.
106 х 90 х 90см

цветова комбинация (по каталог)
Elpo Soft 44825

II група III група IV група

526 лв.

496 лв.

896 лв.

749 лв.

950 лв.

605 лв.

707 лв.

113 лв.

624 лв.

589 лв.

1057 лв.

881 лв.

1121 лв.

698 лв.

832 лв.

130 лв.

682 лв.

643 лв.

1157 лв.

962 лв.

1226 лв.

754 лв.

908 лв.

142 лв.

835 лв.

788 лв.

1412 лв.

1176 лв.

1498 лв.

910 лв.

1110 лв.

173 лв.

ш/д/в: 106 х 90 х 90

ш/д/в: 85 х 90 х 90

ш/д/в: 170 х 90 х 90

ш/д/в: 105 х 105 х 90

ш/д/в: 150 х 90 х 90

ш/д/в: 210 х 90 х 90

ш/д/в: 190 х 90 х 90

ш/д/в: 48 х 40 х 37

Допълнителни елементи:

Разтегателен ламелен механизъм за двойка 
Разтегателен ламелен механизъм за тройка

**

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

Лагуна

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. 

Облегалните възглавници са с множество придърпвания  и гънките, които се получават са 
търсени и подчертават мекотата на модела.

104 - 105

* Обявените цени са без включен разтегателен механизъм.




