
Модулен ъглов комплект с табуретка с ракла, удобен подматрак и степенни подглавници за повече комфорт.

I. Конструкция: 

2) Меки части: 

А: Облегална част - микс от полиуретанова пяна и полиестерна вата.

Б: Седална възглавница - полиуретанова пяна, полиестерна вата.

II. Допълнителни особености:

3) Табуретка с ракла.

4) Моделът не се изработва в кожа, дамаска на райе и фигури.

І. Construction:

1) Corpus - solid and layer wood, MFC and laminated MDF; seat part - zig-zag springs.

2) Soft parts:

А: Back cushions - mix of PU foam and polyester wadding.

B: Seat cushions - PU foam, polyester wadding.

3) Furniture legs - wooden.

II. Additional features:

1) Bed mechanism type "trestle". Pure bed size 133x205 см.

2) The headrest cushions and armrest are with stage mechanism.

Описание 

елемент/ 

Description 

element 

Габаритна 
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Ъглов комплект 

без табуретка/ 

Corner set without 

stool

280 85/102 180 45

Ъглов комплект с 

табуретка/ Corner 

set with stool

280 85/102 253 45

Терминал 2-ка с 

подлакътник/ 

Terminal 2-seater 

with armrest

173 85/102 110 45

АМЕЛИ / AMELY

Графична схема/ Graphic 

scheme

1) Корпус - масивна и слоеста дървесина, ПДЧ и ПДВ; 

 седални части - на зиг-заг пружини.

3) Мебелни крака - дървени.

1) Механизъм за сън - тип подматрак. Чиста леглова площ с размери 133*205 см.

2) Подглавните възглавници и подлакътникът са със степенен механизъм.

4) The model is not produced with  leather, fabric in stripes and figures.

Modular corner set with stool with chest, bed function and stage headrests for more comfrort.

3) Stool with chest.
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Ъгъл / Corner 110 85/102 110 45

Терминал 1-ца без 

подлакътник/ 

Terminal 1-seater 

without armrest

73 85/102 110 45

Табуретка с ракла/ 

Stool with chest
73 45 110 45

АМЕЛИ / AMELY

Амели/Amely


