
БАРБАДОС / BARBADOS
Модерен модел с множество конфигурации, които позволяват 

вписване в различни по големина пространства.

Може да избирате между копчета с тапицерия и копчета "Сваровски"  

за декорация на гърба, облегалката и подлакътниците и крака -

 метални или от масивна дървесина.

Modern model with many  configurations which makes it suitable to dofferent spaces. 

You can choose between upholstered buttons or buttons Swarovski - 

impressive decoration on the back, backrest and armrests.

І. Конструкция:

1) Корпус - масивни дървесни материали, ПДЧ; седални части - на

еластични колани.

2) Меки части:

А: Облегални части - полиуретанова пяна.

Б: Седални части - полиуретанова пяна, полиестерна вата.

3) Мебелни крака - метални или масивна дървесина.

II. Допълнителни особености:

1) Няма възможност за вграждане на механизъм за сън.

2) Има прошивка с копчета по облегалката и гърба.

3) Декоративни възглавници към терминали и дивани с подла-

кътници по 2бр. с размери 60/60см, с прошивка от копчета, без цип.

І. Construction:

1) Corpus - massive wood parts, MFC; seat parts - elastic webbings.

2) Soft parts:

А: Back parts - PU foam.

Б: Seat parts - PU foam, polyester wadding.

3) Furniture legs - metal or massive wood /at customer’s choice/.

II. Additional features:

1) No possibility for mounting of bed mechanism.

2) The backrest part and the back are stitched with buttons.

3) Decorative cushions for the terminals and sofas with armrests - 2 cushions

with dimensions 60x60cm, stitched with buttons, without zippers.
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Диван 3/ Sofa3 

seaters
225 68 102 38 73Хкг/1,57м3

Диван 2/ Sofa 2 

seaters
215 68 102 38 61Хкг/1,50м3
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Диван 2 без 

подлакътници/ 

Sofa 2 seaters 

without armrests

135 68 102 38 39Хкг/0,94м3

Терминал 3/ 

Terminal 3 

seaters

225 68 102 38 62Хкг/1,57м3

Терминал 2/ 

Terminal 2 

seaters

175 68 102 38 50Хкг/1,22м3

Табуретка / Stool 102 38 102 38 23Хкг/0,40м3

Ъгъл/Corner 102 68 102 38 36Xкг/0,71м3
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