
предимства

ограничения

съветите на ГероHipo предимства

ограничения

съветите на ГероDuet

l Не позиционирайте дивана в непосредствена 
близост с отоплителни уреди.

l Набухвайте периодично облегалките 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.

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

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 Двулицеви седалки и облегалки за двойно по-дълъг експлоатационен живот на калъфите.

l Седалките са изработени от 16 см. висококачествена полиуретанова пяна с плътност 30 кг/м�, 
гарантираща дълъг период на експлоатация.

l Диванът с 2 места се предлага (опционално) със здрав и удобен, двойно сгъваем механизъм за сън 
- Sedaflex® - Белгия, изработен от метални тръби с диаметър 3 cm и здрави, дървени, подматрачни 
ламели. Дебелина на матрака 9 см. Има възможност и за по-опростен механизъм от България.

l Табуретка - ракла, която може да бъде позиционирана към дивана като лежанка в ляво, лежанка       
в дясно или като отделен модул за сядане.

l Възможност за промяна на цветовете на дивана чрез обръщане на седалките и облегалките.

l Седалката на табуретката е поставена върху специален Anti Slip материал, предотвратяващ 
приплъзването и разместването на седалката.

l Свалящи се калъфи на седалките и облегалките на всички модули.
l Богат избор на дамаски и еко кожи.

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

l Под седалката на фотьойла с 1 подлакътник също е обособена ракла.

нашето предложение

двойка ,  фотьойл и табуретка Duet 

цветова комбинация (по каталог)
Nessy 01  + Bahama 16

2415 лв.

1241 лв. 1441 лв. 1560 лв.

1002 лв. 1122 лв. 1194 лв.

2572 лв. 2898 лв. 3092 лв.

гурупа II група III група IV

диван двойка, фотьойл 
и табуретка 

диван двойка

ш/д/в: 206 х 100 х 85 см

ш/д/в: 285 х 177 х 85см

фотьойл

ш/д/в: 120 х 100 х 85 см

• Разтегателен механизъм за сън (за двойка) SEDAFLEX;
• Разтегателен механизъм за сън (за двойка) обикновен

Допълнителни елементи:

размери на матрака 133х183cm. 

ъглова конфигурация

703 лв. 798 лв. 854 лв.
табуретка

ш/д/в: 105 х 77 х 56 см

фотьойл
с един подлакътник

ш/д/в: 105 х 100 х 85 см

871 лв. 980 лв. 1045 лв.

диван двойка
с един подлакътник

ш/д/в: 180 х 100 х 85 см
1110 лв. 1232 лв. 1306 лв.

1879 лв.

1387 лв.

3613 лв.

1004 лв.

1220 лв.

1501 лв.

**

**http://www.aquaclean.com

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

Дует

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.




