
предимства съветите на ГероBella

ограничения

В ЦЕНАТА НА ЛЕГЛОТО Е ВКЛЮЧЕНА:
• Подматрачна рамка

нашето предложение

1794 лв.

= Контейнерът за съхранение на багаж е винаги черен (черен корпус с 
черен кожен калъф).

=Чекмеджетата при гардероби с разпределения F са винаги на вътрешната 
врата на гардероба.

= W1000 ST89, Корпусите на гардеробите не могат да бъдат изработени с
U999 ST76, U363 ST9, MDF high gloss 0080 0085 .и 
= Гардеробът се изработва в цветови комбинации до 2 декора според 

ограниченията.
= Леглото се изработва само в  1 цвят еко кожа или 1 цвят дамаска, както е 
показано в каталога.

=Артикулите не се произвеждат в размери извън посочените.

Пряката слънчева светлина оже да доведе до м
избледняване или промяна  цветовете на кожата.в

с отоплителни уреди.

• Bianca 200/220-S цена: 1199лв.

=Не излагайте Вашето легло на пряка лънчева светлина. с

Ви препоръчваме и еко кожа Nessi 11 за изработка на леглото.

•     1099лв.Toledo 200/220-S цена: 

Тапицирано легло Bella може да бъде комбинирано и 

=Освен показаните в каталога цветови комбинации 

• 179лв.Pheromone 200/220-S  цена: 1

=Не позиционирайте леглото в непосредствена близост 

    с гардероб:

= Кант дръжките на плъзгащите се врати могат да бъдат черни, бели или цвят алуминий. Ако в поръчката не е 
уточнен конкретен цвят на дръжките, по подразбиране се изработват в цвят алуминий. 

=Компактни размери на тапицираното легло.
=Таблата на леглото се прегъва под ъгъл за максимален комфорт при облягане.
=Меките тапицирани детайли предотвратяват сблъсъка с твърди и остри ръбове.
=Опционално се предлагат един или два подвижни контейнера на колела за съхранение на багаж под леглото. 
=Контейнерите са с кожен калъф с цип, което предотвратява навлизането на прах във вътрешността им.
=Леглото е на крака с възможност за лесно почистване на пространството под него.
=Метална носеща конструкция на леглото, гарантираща здравина и стабилност.
=Гардероб с плъзгащи се врати, които не изискват допълнително пространство за отварянето им
= Вратите на гардероба са с алуминиеви кант дръжки по цялата си височина, които не позволяват огъване на 
вратата.

=Гардеробът се предлага в различни размери и конфигурации на вътрешното разпределение.
=

+ +Възможност за определяне на външна и вътрешна врата при разпределения N, N , S, S и F.
= FГардероб с разпределение може да бъде избран с чекмеджета вдясно или вляво.
=Опционално към гардероба се предлагат  допълнителни рафтове и лостове  (стр. 12 - 13).
=Възможност за поръчка на гардероб с размер през 1 см по ширина, дълбочина и височина.
=Възможност за комбинация от два декора в лицето на гардероба.
=Богат избор на декори, дамаски и еко кожи.

легло Bella 160/200  695 лв.- Caprio 13

гардероб Bella 200/63/220-S 
H 34217 RV Oak Sanremo  1099 лв.

За всички тапицирани мебели са възможни отклонения в габаритните размери до +/- 2 см
дължина  в см --артикул
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Белла

+ +N, N , S, S
разпределение

гардероб Bella
Възможност за плавно затваряне цена 106 лв.

F  разпределение

*цените са без включен матрак **http://www.aquaclean.com

130/213 120/200     788 лв. 877 лв. 906 лв. 1072 лв. 

= При поръчка на ПДЧ гланц S в лиц на гардероба и във видимите части от корпуW1000 T30 ето са му цената се увеличава с  20%.
= При поръчка на ПДЧ гланц W1000 ST30 само в лицето на гардероба  цената се увеличава с  10%.

= При поръчка на W1000 ST89, U999 ST76, MDF high gloss 0080 и 0085 само в лицето на гардероба цената се увеличава с  30%.

     ОСКЪПЯВАНЕ :

= При поръчка на MDF high gloss  0085 в лицето на гардероба и ПДЧ гланц W1000 ST30 във видимите части от корпуса му цената се увеличава с 40%.
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            1391 лв.  1415 лв.     1439 лв. 

 180 - 220  221 - 250

          1319 лв. 1355 лв. 1379 лв.
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Схеми и размери на всички разпределения на гардероби на стр. 12 и 13.  
Всички цени са препоръчителни в лева за 1 брой с включен ДДС. 58 - 59




