Chill Out

95

300

156

suprafata de dormit
140 х 200сm

mobila tapitata
multifunctionala

grupa II

grupa III

grupa IV

coltar

€ 942

€ 1046

€ 1190

€ 1503

perna decorativa
60/60 cm

€ 17

€ 23

€ 30

€ 45

**http://www.aquaclean.com
Toate preturile sunt recomandate, includ TVA si sunt valabile pentru o singura bucata.

Chill Out

avantaje

sfaturile lui Gero
In afara de combinatia recomandata, va oferim si o
combinatie de culori:
• Soft 031 + Caprio 07
l Impufati periodic pernele pentru sprijinit a canapelei
pentru a le păstra moi.
l Nu expuneti canapeaua dumneavoastra in lumina
directa a soarelui. Lumina directa a soarelui poate
provoca decolorare sau schimbarea de culoare a pielii
si a tesaturilor
l Nu pozitionati canapeaua in stransa proximitate cu
surse de caldura.

Relaxa mare, care poate fi folosita chiar si de cate doua persoane in acelasi timp.
Sezuturi cu adancime de asezare sporita pentru un grad maxim de relaxare al corpului. Sezuturile sunt
fabricate din poliuretan foarte elastic de 16 cm, cu densitate de 30kg/m3, care ofera senzatia de moliciune
si confort si in acelasi timp este durabil.
l Structura principala a canapelei este fabricata din metal in intregime, garantand astfel rezistenta si
durabilitate a vietii de exploatare.
l Constructia sezuturilor este compusa din rama metalica + arcuri zig-zag din otel, care previn deformarea
sezuturilor in timp.
l Picioarele din spate ale fiecarei din cele doua module sunt prevazute cu roti rezistente. Acest lucru
permite ca modulul din fata sa fie usor tras si mutat prin ridicare, pentru a fi curatat dedesubt sau cele
doua module sa fie configurate ca pat de dormit.
l Pernutele pufoase din spate sunt cu umplutura din silicon, care are calitatea de puf de gasca, si in acelasi
timp nu provoaca alergii si nu permite dezvoltarea acarienilor si a mucegaiurilor.
l Pentru canapea se ofera si perne suplimentare decorative pentru un confort sporit.
l Toate pernele pe spatar si decorative au fete de perna, prevazute cu fermoar pentru intretinere mai
usoara.
l Alegere bogata de tapiterie si piele ecologica.

l

l

l

Informatie despre toate felurile de stofe si piele
ecologica in diferite grupe de preturi puteti gasi
pe adresa: www.ergodesign.ro/materiale

propunerea noastra
coltar Chill Out
300 х 156 х 95 сm
combinatie de culori (identice catalog)
Nevada 26 (piele ecologica) + Jade 9047 (stofa)

€ 1046

restrictii
Dimensiunile modulelor separate, mentionate in lista de preturi, nu
se pot modifica.
l La executarea modelului in combinatie din piele ecologica sau
tapiterie din grupuri de preturi diferite, formarea pretului se
determina in functie de grupul de preturi mai mari.
l Sezuturile, spatarele si bratele se executa doar din stofa, iar baza si
partile decorative ale bratelor se executa doar din piele ecologica (asa
cum se arata in imagini).
l Canapeaua se executa in combinatie de 1 culoare de piele ecologica +
1 culoare de tapiterie, in conformitate cu restrictiile.

l

Pentru toate modele tapitate sunt posibile deviatii/diferente in dimensiuni pana la +/- 2 сm.
Lasarea stofei sau pielii ecologice in zona sezutului si spatarului este un proces normal ca
urmare a exploatarii zilnice si nu este supus unei reclamatii.
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