
предимства

ограничения

съветите на ГероOpen
l Диванът се трансформира в двойно легло с площ за сън 154 х 200 см. с дебелина на матрака 16 см. 

Подходящ за ежедневна употреба.

l Фотьойл с обособена под седалката ракла.

l Здрава метална рамка с дървени ламели поддържа матрака при конфигурация легло.
l Седалките (матраците) са изработени от висококачествена полиуретанова пяна с плътност 30 кг/м�, 

гарантираща дълъг период на експлоатация.
l Ергономична форма на облегалките с опора за лумбалната област на гърба.
l Свалящи се калъфи на седалките (матраците) и облегалките на дивана.
l Металната носеща конструкция на дивана гарантира здравина и устойчивост.
l Табуретка - ракла, която може да бъде позиционирана към дивана като лежанка в ляво, лежанка в 

дясно или като отделен модул за сядане.

l Богат избор на дамаски.

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 Освен показаните в каталога цветови комбинации Ви 
препоръчваме и комбинацията:
l Bahama 30 + Bahama 16.

l Не позиционирайте дивана в непосредствена 
близост с отоплителни уреди.

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

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

l Диванът се изработва в цветови комбинации до 2 цвята дамаска.

l Моделът се изработва само в дамаска и не може да бъде 
изработен в кожа.нашето предложение

2383 лв.

255 х 175 х 88

цветова комбинация (по каталог)
Bahama 41 + Bahama 17  

Ъглова конфигурация Open
тройка + табуретка

група II

2860 лв.

група III

3204 лв.

група IV

3410 лв.
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ъглова конфигурация
(диван тройка +

табуретка - ракла)

диван тройка 2454 лв. 2771 лв. 2960 лв.

1032 лв. 1184 лв. 1276 лв.фотьойл-ракла

476 лв. 532 лв. 565 лв.

31 лв. 34 лв. 40 лв.

мултифукционална
мека мебел

3960 лв.

3466 лв.

1520 лв.

654 лв.

56 лв.

Оупън

**

**http://www.aquaclean.com

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. 
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* Обявените цени са без включен разтегателен механизъм.




