
БЕЛ АМИ / BEL AMI

Бел Ами е диванът, който перфектно ви подхожда със своята функционалност. 

Вградените в облегалките и подлакътника механизми

Ви гарантират  лесен избор на най-удобната позиция за релакс.

 Металните стъпки и декоративният шев му придават елегантност и модерно излъчване.

Bel Ami is the sofa that perfectly suits you with its functuonality. 

The built-in mechanisms  in the backrests and armrest guarantee you easy selection of the 

most comfortable position for relaxation. 

Metal steps and decorative stiching impart elegance and modern look.

І. Конструкция:

1) Корпус - масивни дървесни материали, слоеста дървесина, 

ПДЧ, МДФ; седални части - на еластични колани.

2) Меки части:

А: Облегални части - полиуретанова пяна, полиестерна вата.

Б: Седални части - полиуретанова пяна, полиестерна вата.

3) Мебелни крака - метални.

II. Допълнителни особености:

1) Няма възможност за вграждане на механизъм за сън.

2) Облегалните части са с вграден повдигащ механизъм 

на терминалите и 1 бр. на лежанката. Максималната височина 

при повдигнати подвижни облегални части е 100 см.

3) Подлакътниците са с вграден степенен повдигащ механизъм.

4) Моделът не се изработва с дамаска в райе.

5) Декоративни възглавници към модела - 2 бр. с размери 40х40 см, 

само при ъглов вариант.

І. Construction:

1) Corpus - massive wood parts, layer wood, MFC, MDF; seat parts - elastic

webbings.

2) Soft parts:

А: Back parts - PU foam, polyester wadding.

Б: Seat parts - PU foam, polyester wadding.

3) Furniture legs - metal.

II. Additional features:

1) No possibility for mounting of bed mechanism.

2) The back parts are with mounted lifting mechanisms and one lifting mechanism

on the relax part. Maximum height in lifted position of the back parts - 100 cm.

3) The armrests are with mounted stage lifting mechanism.

4) The model does not be produced with fabric in stripes.

5) Decorative cushions for the model - 2 cushions with dimensions 40x40cm,

only for the corner sets.
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Диван 3/ 

Sofa3 seaters
298 72 107 43 137Хкг/Х м3

Диван 2/ Sofa 

2 seaters
228 72 107 43 97Хкг/Х м3

Лажанка / 

Relax
107 72 231 43 105Хкг/Х м3

Терминал 3/ 

Terminal 3 

seaters

260 72 107 43 127Хкг/Х м3

Терминал 2/ 

Terminal 2 

seaters

187 72 107 43 87Хкг/Х м3

Т3+Лежанка/

T3+Relax
367 72 231 43 232

Т2+Лежанка/

T2+Relax
295 72 231 43 192Хкг/Х м3

 Голяма 

табуретка / 

Stool big

120 43 70 43 30Хкг/Х м3

             Бел Ами / Bel Ami

           

L

L

L

D

L

D

H

L


