
Бианка

гардероб  Bianca
push

push+ +N, N , S, S
разпределение

Възможност за плавно затваряне цена 106 лв.
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Височина при 
матрак 20см

легло Bianca

за матракразмери в см 

140/200149/216 1150 лв. 

160/200 1174 лв. 169/216

180/200189/216 1198 лв. 

*Цените са без включен матрак.

II и III 

      :ОСКЪПЯВАНЕ
= При поръчка на ПДЧ гланц W1000 ST30 само в лицето на гардероба или в челата на скрина и нощните шкафчета цената се 

увеличава с  10%.
= При поръчка на ПДЧ гланц W1000 ST30 в лицето на гардероба или в челата на скрина и нощните шкафчета и във 

видимите части от корпусите им цената се увеличава с  20%.
= При поръчка на W1000 ST89, U999 ST76, MDF high gloss 0080 и 0085 само в лицето на гардероба или в челата на 

скрина и нощните шкафчета цената се увеличава с  30%.
= При поръчка на W1000 ST89, U999 SТ76 за леглото цената се увеличава с  30%.
= 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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120/200129/216 1126 лв. 
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L 90 - 119cм
B 50 -  54cм
H 75 - 90см

скрин  Bianca 
цена - 454 лв. за 1 бр. 
избор на размери през 1см

L 35 - 60cм
B 40 - 50cм
H 34 - 41см

нощно шкафче 
цена - 154 лв. за 1 бр. 
избор на размери през 1см

    1391 лв.  1415 лв.  1439 лв. 

 240 лв.  264 лв.  288 лв.  312 лв.
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F
с външни чекмеджета

59 - 70см
B F

с външни чекмеджета

59 - 70см
B 

Допълнително оскъпяване 
за втора огледална врата,
разделена на еднакви  панела.4

      1559 лв.  1595 лв.   1619 лв. 

 180 - 220  221 - 250

    1439 лв.   1499 лв.   1559 лв.

    1631 лв. 1655 лв.  1679 лв. 

312 лв.  336 лв.  360 лв.

1439 лв.1415 лв.

1655 лв.  1679 лв. 

1559 лв.1535 лв.1511 лв.

1775 лв.   1799 лв. 1751 лв. 

десни

F
с външни чекмеджета

59 - 70см
B F

с външни чекмеджета

59 - 70см
B 1883 лв. 1931 лв.  1787 лв.  1883 лв. 1919 лв. 1871 лв. 

леви леви

с вътрешни ч.

десни

1883 лв. 1931 лв. 1787 лв.  

Допълнително оскъпяване 
за втора огледална врата,
разделена на еднакви  панела.4ляв вариант

Леглото не се изработва от MDF high gloss 0080 и 0085!

група

1883 лв. 1919 лв. 1871 лв. 

съветите на ГероBianca

ограничения

нашето предложение

2433 лв.

l Корпусите на гардеробите не могат да бъдат изработени с  W1000 ST89, 
U999 ST76, U 363 ST9, MDF high gloss 0080 и 0085.

l Подматрачната рамка на леглото е неразглобяема, което може да 
предизвика затруднения при транспортирането и през прекалено тесни 
коридори и вити стълби.

l При разпределение F гардеробът може да се изработи само с една 
огледална врата, която винаги е външна.

l Артикулите не се произвеждат в размери извън посочените.
l Леглото може да бъде изработено само в цветовете от мостреник “HPL“ 

на  Ergodesign. 
l Кожи и дамаски за таблата на леглото се избират от II и III група.

l Леглото се изработва в цветови коминации от 1 декор с еко кожа или 
дамаска по избор.

l Ако не е посочен цвят на декоративния шев, леглото се изработва със 
съответен шев.

l Гардеробът, скринът и нощните шкафчета се изработват в цветови 
комбинации до 2 декора според ограниченията.

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

l Освен показаните в каталога цветови комбинации Ви препоръчваме и 
комбинацията:
• H1387 ST10 Graphite Denver Oak + кожа Madryt 126

• Sense 200/220-S 1099 цена: лв.
• Pheromone 200/220-S цена:  1179 лв.

с гардероб:

l Не позиционирайте леглото в непосредствена близост с отоплителни 
уреди.

• H1137 ST12  Black Brown Ferrara Oak+ кожа Soft 24
l Легло Bianca може да бъде комбинирано и 

l Не излагайте Вашето легло на пряка лънчева светлина. Пряката слънчева с  
светлина оже да доведе до избледняване или промяна цветовете на м  в
кожата.

· Извити, овални форми на леглото. Избегната е възможността за удар в  остри ръбове. 
· Височината на царгите позволява свободно стъпване около леглото.

· Механизъм за повдигане на матрака с цел използване на подматрачното пространство за съхранение на багаж.
· Метална подматрачна ламелна рамка, гарантираща здравина и стабилност. 

· Подматрачното пространство е разделено на отделни кутии за организирано съхранение на различни 
големини багаж.

· Тапицирана табла за добър комфорт.

· Нощни шкафчета с по едно чекмедже с метални царги.
· Скрин с три чекмеджета с метални царги и шкаф за допълнително съхранение. Ляв и десен вариант.

· Богат избор на декори, дамаски и еко кожи.
· Възможност за комбинация от два декора в лицето на гардероба.

· Възможност за избор на гардероб с плъзгащи се врати с външни чекмеджета – разпределение F.     
Чекмеджетата са с водачи Quadro с механизъм Push to open (стр. 13 ).

· Възможност за избор едната или двете врати на гардероба да бъдат с огледала.

· Гардероб с разпределение F може да бъде избран с чекмеджета вдясно или вляво.
· Вратите на гардероба са с алуминиеви кант дръжки по цялата си височина, които не позволяват огъване             

на вратата.

· Гардероб с плъзгащи се врати, които не изискват допълнително пространство за отварянето им.

· Възможност за поръчка на гардероб, скрин и нощни шкафчета с размер през 1 см по ширина, дълбочина                
и височина.

· Опционално към гардероба се предлагат допълнителни рафтове и лостове (стр. 12 - 13).

·
+ +Възможност за определяне на външна и вътрешна врата при разпределения N, N , S, S и F.

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

· 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. 

+ еко кожа ELPO SOFT 44825

гардероб Bianca 200/63/220-S  1199 лв.
нощно шкафче Bianca 2 бр          256 лв.

цветова комбинация (по каталог)

ПДЧ H3331 ST10  Natural Nebraska Oak 

легло Bianca 160/200                      978 лв.

ПДЧ H34217 RV  Oak Sanremo + кожа Nessi 01;

28 - 29

предимства

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

модел L xxx H xxx
височина в см дълбочина в см -

B xxкод
за поръчка

В ЦЕНАТА НА ЛЕГЛОТО СА ВКЛЮЧЕНИ:
• Комплект механизми с газови амортисьори за повдигане на матрака.
• Метална подматрачна ламелна рамка;

*съответен шев - с цвета на дамаската или еко кожата

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.




