
Габаритна 

дължина / 

Overall 

length

Габаритна 

височина/  

Overall 

height

Габаритна 

дълбочина / 

Overall depth

Височина на 

седалната 

част / Height 

of the seat 

part

Ширина на 

седалната 

част / Width 

of the seat 

part

Тегло в кг/ 

Weight in 

kg

Обем в м3/ 

Volume in 

m3

Дамаска в м, 

шир.140 см / 

Textile in m, 

width 140 cm

Естествена 

кожа в м2/ 

Natural 

leather in 

m2

286 74/90 180 46 240

183 74/90 93 46 160 62 1,53

103 74/90 180 46 87 52 1,67

93 62
23 шир./ 

23 width
11 0,13

4) Облегалните възглавници са 7 броя, снабдени с цип.

1) Bed mechanism type "trestle". Pure bed size 140x237 см.

II. Допълнителни особености:

5) The model is not produced in leather.

I. Construction: 

1) Corpus - solid wood, layer wood, MFC and laminated MDF; seat parts - zig-zag springs, undermattress - elastic belts.

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.

Графична схема / 

Graphic scheme

Описание 

елемент / 

Discription element

1) Механизъм за сън тип подматрак. Чиста леглова площ с размери 140х237 см.

2) Лежанката се изработва с ракла с повдигащ механизъм.

II. Additional features:

колани.

ДИСКАВЪРИ - Ъглов комплект  /  DISCOVERY -  Corner Set                        

Артикулен код:  DIS22

5) Моделът не се изработва в кожа.

I. Конструкция: 

3) Мебелни крака - масивна дървесина.

1) Корпус - масивна и слоеста дървесина, ПДЧ и ПДВ; седални части - на зиг-заг пружини, подматрак - на еластични 

       А: Облегални възглавници - микс от полиуретанова пяна и полиестерна вата.

       Б: Седални възглавници - полиуретанова пяна, полиестерна вата.

2) Меки части:

Подлакътник/ 

Armrest

Лежанка / Relax

Ъглов комплект/ 

Corner set

3) Възможност за мобилност на модулите (ляво, дясно). Подвижни подлакътници.

Терминал 3-ка/ 

Terminal 3-seater

2) Relax wth chest and liftinging mechanism.

3) Possibility for mobility of modules (left, right). Movable armrests.

4) Back cushions - 7 pieces, with zipper.

Ъгъл/Corner
Цип / Zipper

Легло/ Bed


