
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:

1) Механизъм за сън - тип падащ гръб. Чиста леглова площ с размери 140*207 см за 

2) Облегални възглавници с цип - 2 бр.

3) Моделът не се изработва с кожа, дамаска в райе и фигури.

5) Необходимо количество дамаска - 15,50 м за ъгловия к-кт и 11,00 м за диван 3-ка.

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 - solid wood and plastic.

II. Additional features:

1) Bed mechanism type "falling back". Pure bed size of the corner set 140*207 cm and 160*196 cm to the sofa 3-seater.

2) Back cushions with zipper - 2 pieces.

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

Описание 

елемент/ 

Description 

element 

Габаритна 

дължина/ 

Overall length

Габаритна 

височина/ 

Overall height

Габаритна 

дълбочина/ 

Overall depth

Височина на 

седалната 

част / Height 

of the seat 

part

Kg/m3

Ъглов комплект/ 

Corner set
273 83 191 43

125 kg / 3,21 

m3

Терминал 2-ка/ 

Terminal 2-seater 
157 83 105 43 60 kg/1,37 m3

Лежанка/Relax 116 83 191 43 65 kg/1,84 m3

Диван 3-ка / Sofa 3-

seater
254 83 105 43 88 kg/2,21 m3

5) Upholstery - 15,50 meters for corner set and 11,00 metres for sofa 3-seater.

4) Movable armrests on sofa 3-seater.

ШОКО / CHOCO

ШОКО / CHOCO

Графична схема/ 

Graphic scheme

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

 седални части - на зиг-заг пружини.

3) Мебелни крака - метални и пластмасови.

ъгловия комплект и 160*196 см за диван 3-ка.

4) Подлакътниците на диван 3-ка са подвижни.


