
Spatiu special pentru talpile picioarelor, la baza patului, pentru miscarea reconditionata in jurul patului.

Dulapul cu compartimentare F poate fi ales cu sertare in dreapta sau in stanga. 

Detalii moi, tapitate care impiedica confruntarea cu margini dure si ascutite.

Dulapul este disponibil in diferite dimensiuni si compartimentari interioare.

Dulap cu usi glisante, care nu necesita spatiu suplimentar pentru deschidere.
Usile dulapului sunt cu manere cant pe intreaga inaltimea si nu permit indoirea usii.

Ca optiune la dulapul se poate adauga rafturi suplimentare si bare de haine (pagina 2-3).

Noptiere cu 2 sertare pentru depozitare.

Alegere larga de decoruri, tapiterii si piele ecologica. 

Panou moale, umplut cu spuma de poliuretan cu o densitate de 30 kg / m�, care nu se deformeaza in timp.

+ +Posibilitate de alegere usa interioara si exterioara la compartimentare N, N , S, S si F.

Manerele cant la usile glisante pot fi negre, albe sau argintii. Daca in comanda nu este specificata culoarea lor, se fac 
argintii.

Comoda cu trei sertare, cu guri de aerisire prevazute separat, pentru a aerisi spatiul interior.

Posibilitatea de alegere a unui dulap cu usi glisante cu sertare exterioare – compartimentare F. Sertare cu ghidaje 
Quadro, cu mecanism Push to open (pagina 3).

Posibilitate pentru comanda dulap, comoda si noptiere cu dimensiune de 1cm latime, adancime si inaltime. 

Orificii de aerisirile in platforma saltelei pentru ventilarea saltelei si a spatiului sub saltea.

Puteti combina doua culori la fata dulapului.

Ridicarea platformei saltelei pentru a exploata spatiul de depozitare sub saltea. Platforma este proiectata astfel incat, 
dupa ridicarea si coborarea saltelei, lenjeria de dormit sta in loc si nu are nevoie sa fie aranjata dupa fiecare ridicare.
Mecanisme de ridicare cu pistoane de gaz pentru ridicarea usoara a platformei saltelei.
Somiera metalica, sub saltea, care garanteaza rezistenta si stabilitatea.
Doua compartimente de depozitare sub saltea, cu fund solid din PAL melaminat.
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Raffaello

dulap Raffaello 200/63/220-S 

pat Raffaello 160/200                          69€ 4
noptiera Raffaello - 2buc.
U748 € 116ST9 Truffle Brown                      

U748 € 519ST9 Truffle Brown                            

pretToledo 200/220 - S      : € 549

In afara de combinatiile de culori aratate in catalog, va recomandam si 
urmatoarele combinatii:

Patul tapitat Raffaello se poate combina si cu dulapul:   

 • pat tapitat in  Bahama 35 + Soft 031 + H1137 ST12  Black Brown Ferrara 
Oak, dulap, comoda si noptiere in H1137 ST12  Black Brown Ferrara Oak

Pentru confectionarea modelului intr-o combinatie din piele sau material textil 
din diferite grupuri de pret, formarea preturilor se face in functie de categoria de 
pret mai mare.

Dulapul, comoda si noptierele se fabrica in combinatie de culori de pana la 2 
decoruri, tinand cont de restrictii. 

Daca culoarea cusaturii nu este specificata, patul se va executa cu cusatura in 
contrast.

Platforma de sub salteaua patului nu se dezasambleaza, fapt care poate 
provoca greutati la transportare si trecerea prin culoare foarte stramte si scari 
ondulate.

Sertarele dulapurilor cu compartimentare F sunt mereu pe usa interioara a 
dulapului. 

Detaliile, care sunt realizate din piele, nu pot fi facute din material textil.

Baza patului nu se fabrica W1000 ST89, U999 ST89, U363 ST9,MDF high gloss 
0080 si 0085. 

Produsele nu se fabrica in alte dimensiuni decat cele mentionate.

Usa suplimentara din oglinda pentru dulap cu compartimentare F poate fi doar 
exterioara. 

Nasturele pot fi imbracate in piele sau in materialul textil, din care este facut patul. 
Implicit, nasturele se fac din pielea, din care este facut patul.

Patul se fabrica in combinatie de culori, care includ 1 decor + 2 culori de piele 
ecologica sau 1 decor + 1 culoare de piele ecologica si 1 culoare de tapiterie, in 
functie de restrictii. 

Carcasele dulapurilor, comodelor si ale noptierelor nu se pot executa cu W1000 
ST89, U999 ST89, U363 ST9, MDF high gloss 0080 si 0085. 

Toate preturile sunt recomandate, includ TVA si sunt valabile pentru o singura bucata.
Scheme si dimensiuni ale compartimentarea tuturor sifonierelor pe pag. 2 și 3.

Inaltimea totala a patului 
este  45cm  daca uti l izam 
o saltea cu grosimea de 20 cm. push

push

dulap Raffaello
Posibilitate de inchidere silentioasa - pret  € 46

     SCUMPIREA:
=La comanda de PAL lucios W1000 ST30 doar pentru fata dulapului sau fetele comodei si ale noptierelor, pretul creste cu 10%.

=La comanda de MDF high gloss 0085 pentru fata dulapului si PAL lucios W1000 ST30 pentru partile vizibile ale carcasei, pretul creste cu 40%.
=La comanda de W1000 ST89, U999 ST89, MDF high gloss 0080 si 0085 doar pentru fata dulapului sau fetele comodei si ale noptierelor, pretul creste cu 30%. 
=La comanda de PAL lucios W1000 ST30 doar pentru fata dulapului sau fetele comodei si ale noptierelor si pentru partile vizibile ale carcasei acestora, pretul creste cu 20%. 

F  compartimentare+ +N, N , S, S
compartimentare

pret -  per 1 buc.€ 58
noptiera Raffaello

grupa II grupa III grupa IVpentru
saltea

dimensiuni in cm **

*Preturile nu includ salteaua. **www.aquaclean.com

propunerea noastra

avantaje sfaturile lui Gero

IN PRETUL PATULUI SUNT INCLUSE:
• Somiera metalica;
• Un set de mecanisme cu pistoane pe gaz pentru ridicarea saltelei;
• Fund de pat din PFL.

€ 1104

Nu expuneti patul dumneavoastra in lumină directa a soarelui. Lumina directa a 
soarelui poate provoca decolorare sau schimbarea de culoare a pielii si a 
tesaturilor.

Pentru paturile Ergodesign recomandam:
• saltele Don Almohadon - pagina 108
• saltele Ergonomico - pagina 107

Nu pozitionati patul in stransa proximitate cu surse de caldura.

restrictii

Informatie despre toate felurile de stofe si piele 
ecologica in diferite grupe de preturi puteti gasi 
pe adresa: www.ergodesign.ro/materiale
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+S compartiment cu doua sertare interioare +S compartiment cu doua sertare interioare

+N compartiment cu doua sertare interioare +N compartiment cu doua sertare interioare

Z compartiment cu trei usi Z compartiment cu trei usi

F compartiment cu sertare exterioare F compartiment cu sertare exterioare 

 € 100  € 110  € 120  € 130  € 140  € 150  € 130  € 140  € 150  € 160  € 170 

 intre  intre  intre intre  intre  intre  intre  intre  intre  intre  intre

Costul suplimentar 
pentru o usa - oglinda,
impartita la 4 panouri

Costul suplimentar 
pentru o usa - oglinda,
impartita la 4 panouri

stanga stangadreapta dreapta

L 40 - 60cm
B 42 - 50cm
H 37 - 45сm

alegerea dimensiunilor de 1cm
L 75 - 105cm
B 52 - 58cm
H 72 - 80сm

alegerea dimensiunilor de 1cm
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€ 459 
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€ 499 

€ 569

€ 519 

€ 579 
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€ 529

€ 599

€ 549 
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€ 729
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€ 649 

€ 759 
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€ 609 

€ 679 
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€ 639

€ 709

€ 819

€ 699 € 719

Pentru toate modele tapitate sunt posibile deviatii/diferente in dimensiuni pana la +/- 2 сm.



Spatiu special pentru talpile picioarelor, la baza patului, pentru miscarea reconditionata in jurul patului.

Dulapul cu compartimentare F poate fi ales cu sertare in dreapta sau in stanga. 

Detalii moi, tapitate care impiedica confruntarea cu margini dure si ascutite.

Dulapul este disponibil in diferite dimensiuni si compartimentari interioare.

Dulap cu usi glisante, care nu necesita spatiu suplimentar pentru deschidere.
Usile dulapului sunt cu manere cant pe intreaga inaltimea si nu permit indoirea usii.

Ca optiune la dulapul se poate adauga rafturi suplimentare si bare de haine (pagina 2-3).

Noptiere cu 2 sertare pentru depozitare.

Alegere larga de decoruri, tapiterii si piele ecologica. 

Panou moale, umplut cu spuma de poliuretan cu o densitate de 30 kg / m�, care nu se deformeaza in timp.

+ +Posibilitate de alegere usa interioara si exterioara la compartimentare N, N , S, S si F.

Manerele cant la usile glisante pot fi negre, albe sau argintii. Daca in comanda nu este specificata culoarea lor, se fac 
argintii.

Comoda cu trei sertare, cu guri de aerisire prevazute separat, pentru a aerisi spatiul interior.

Posibilitatea de alegere a unui dulap cu usi glisante cu sertare exterioare – compartimentare F. Sertare cu ghidaje 
Quadro, cu mecanism Push to open (pagina 3).

Posibilitate pentru comanda dulap, comoda si noptiere cu dimensiune de 1cm latime, adancime si inaltime. 

Orificii de aerisirile in platforma saltelei pentru ventilarea saltelei si a spatiului sub saltea.

Puteti combina doua culori la fata dulapului.

Ridicarea platformei saltelei pentru a exploata spatiul de depozitare sub saltea. Platforma este proiectata astfel incat, 
dupa ridicarea si coborarea saltelei, lenjeria de dormit sta in loc si nu are nevoie sa fie aranjata dupa fiecare ridicare.
Mecanisme de ridicare cu pistoane de gaz pentru ridicarea usoara a platformei saltelei.
Somiera metalica, sub saltea, care garanteaza rezistenta si stabilitatea.
Doua compartimente de depozitare sub saltea, cu fund solid din PAL melaminat.
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Raffaello

dulap Raffaello 200/63/220-S 

pat Raffaello 160/200 69€ 4
noptiera Raffaello - 2buc.
U748 € 116ST9 Truffle Brown                      

U748 € 519ST9 Truffle Brown                            

  pret    Toledo  200/220 - S      : € 549

In afara de combinatiile de culori aratate in catalog, va recomandam si 
urmatoarele combinatii:

Patul tapitat Raffaello se poate combina si cu dulapul:   

• pat tapitat in  Bahama 35 + Soft 031 + H1137 ST12  Black Brown Ferrara
Oak, dulap, comoda si noptiere in H1137 ST12  Black Brown Ferrara Oak

Pentru confectionarea modelului intr-o combinatie din piele sau material textil 
din diferite grupuri de pret, formarea preturilor se face in functie de categoria de 
pret mai mare.

Dulapul, comoda si noptierele se fabrica in combinatie de culori de pana la 2 
decoruri, tinand cont de restrictii. 

Daca culoarea cusaturii nu este specificata, patul se va executa cu cusatura in 
contrast.

Platforma de sub salteaua patului nu se dezasambleaza, fapt care poate 
provoca greutati la transportare si trecerea prin culoare foarte stramte si scari 
ondulate.

Sertarele dulapurilor cu compartimentare F sunt mereu pe usa interioara a 
dulapului. 

Detaliile, care sunt realizate din piele, nu pot fi facute din material textil.

Baza patului nu se fabrica W1000 ST89, U999 ST89, U363 ST9,MDF high gloss 
0080 si 0085. 

Produsele nu se fabrica in alte dimensiuni decat cele mentionate.

Usa suplimentara din oglinda pentru dulap cu compartimentare F poate fi doar 
exterioara. 

Nasturele pot fi imbracate in piele sau in materialul textil, din care este facut patul. 
Implicit, nasturele se fac din pielea, din care este facut patul.

Patul se fabrica in combinatie de culori, care includ 1 decor + 2 culori de piele 
ecologica sau 1 decor + 1 culoare de piele ecologica si 1 culoare de tapiterie, in 
functie de restrictii. 

Carcasele dulapurilor, comodelor si ale noptierelor nu se pot executa cu W1000 
ST89, U999 ST89, U363 ST9, MDF high gloss 0080 si 0085. 

Toate preturile sunt recomandate, includ TVA si sunt valabile pentru o singura bucata.
Scheme si dimensiuni ale compartimentarea tuturor sifonierelor pe pag. 2 și 3.

Inaltimea totala a patului 
este  45cm  daca uti l izam 
o saltea cu grosimea de 20 cm. push

push

dulap Raffaello
Posibilitate de inchidere silentioasa - pret € 46

SCUMPIREA:
=La comanda de PAL lucios W1000 ST30 doar pentru fata dulapului sau fetele comodei si ale noptierelor, pretul creste cu 10%.

=La comanda de MDF high gloss 0085 pentru fata dulapului si PAL lucios W1000 ST30 pentru partile vizibile ale carcasei, pretul creste cu 40%.
=La comanda de W1000 ST89, U999 ST89, MDF high gloss 0080 si 0085 doar pentru fata dulapului sau fetele comodei si ale noptierelor, pretul creste cu 30%. 
=La comanda de PAL lucios W1000 ST30 doar pentru fata dulapului sau fetele comodei si ale noptierelor si pentru partile vizibile ale carcasei acestora, pretul creste cu 20%. 

F  compartimentare+ +N, N , S, S
compartimentare

pret - per 1 buc.€ 58
noptiera Raffaello

grupa II grupa III grupa IVpentru
saltea

dimensiuni in cm **

*Preturile nu includ salteaua. **www.aquaclean.com

propunerea noastra

avantaje sfaturile lui Gero

IN PRETUL PATULUI SUNT INCLUSE:
• Somiera metalica;
• Un set de mecanisme cu pistoane pe gaz pentru ridicarea saltelei;
• Fund de pat din PFL.

€ 1104

Nu expuneti patul dumneavoastra in lumină directa a soarelui. Lumina directa a 
soarelui poate provoca decolorare sau schimbarea de culoare a pielii si a 
tesaturilor.

Pentru paturile Ergodesign recomandam:
• saltele Don Almohadon - pagina 108
• saltele Ergonomico - pagina 107

Nu pozitionati patul in stransa proximitate cu surse de caldura.

restrictii

Informatie despre toate felurile de stofe si piele 
ecologica in diferite grupe de preturi puteti gasi 
pe adresa: www.ergodesign.ro/materiale
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+S compartiment cu doua sertare interioare +S compartiment cu doua sertare interioare

+N compartiment cu doua sertare interioare +N compartiment cu doua sertare interioare

Z compartiment cu trei usi Z compartiment cu trei usi

F compartiment cu sertare exterioare F compartiment cu sertare exterioare 

 € 100  € 110  € 120  € 130  € 140  € 150  € 130  € 140  € 150  € 160  € 170 

 intre  intre  intre intre  intre  intre  intre  intre  intre  intre  intre

Costul suplimentar 
pentru o usa - oglinda,
impartita la 4 panouri

Costul suplimentar 
pentru o usa - oglinda,
impartita la 4 panouri

stanga stangadreapta dreapta

L 40 - 60cm
B 42 - 50cm
H 37 - 45сm

alegerea dimensiunilor de 1cm
L 75 - 105cm
B 52 - 58cm
H 72 - 80сm

alegerea dimensiunilor de 1cm
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Pentru toate modele tapitate sunt posibile deviatii/diferente in dimensiuni pana la +/- 2 сm.




