
Колекция 2016 / 

Collection 2016

I. Конструкция:

полиестерна вата.

1) Няма възможност за вграждане на механизъм за сън.

50*50 и 2 бр. декоративни възглавници с размер 45*45.

50*50 и 2 бр. декоративни възглавници с размер 45*45.

5) Не се препоръчва изработката с дамаска в райе или фигури с напасване.

I. Construction:

1) No possibility for folding bed.

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

Ширина на 

седалната част 

/ Width of the 

seat part

Диван 3-ка / Sofa 3-

seater
247 102 100 48 183

Диван 2-ка / Sofa 2-

seater
185 102 100 48 121

Фотьойл / Armchair 123 102 100 48 60

Табуретка / Stool 

5) It is not recommended to be produced with fabrics in stripes or figures with matching.

2 pcs.deco cushions with dimensions 45*45.

2 pcs.deco cushions with dimensions 45*45. 

4) Armchair has 1 piece back cushion and 2 pcs.deco cushions with dimensions 50*50.

ТУРИ / TURRI

1) Corpus - massive wood parts, layer wood and MDF; seat parts - elastic webbings.

2) Soft parts:

          A: Back cushions - silicon fluff.

II. Additional features:

          Б: Седални възглавници - пружинен пакет тип "покет", полиуретанова пяна и 

3) Мебелни крака - масивна дървесина.

          B: Seat cushions - spring-packet type "pocket", PU foam and polyester wadding.

3) Furniture legs - massive wood.

3) Диван 2-ка има 3 бр. облегални възглавници; 2 бр. декоративни възглавници с размер

          А: Облегални възглавници - силиконов пух.

1) Корпус - масивни дървесни материали, слоеста дървесина и МДФ;  седални части -

на еластични колани.

2) Меки части:

II. Допълнителни особености:

2) Диван 3-ка има 4 бр. облегални възглавници; 2 бр. декоративни възглавници с размер

4) Фотьойлът е с 1 облегална възглавница и 2 бр. декоративни възглавници 50*50.

Графична схема/ Graphic scheme

2) Sofa 3-seater has 4 pcs.back cushions, 2 pcs.deco cushions with dimensions 50*50 and 

3) Sofa 2-seater has 3 pcs.back cushions, 2 pcs.deco cushions with dimensions 50*50 and 


