
W-113

Холна ъглова гарнитура с функция за сън с подматрачен 
механизъм и чекмедже за завивки, възглавници и спално 
бельо.
Велга разработи за вас този модел и като двуместен диван,  
без функция за сън и триместен диван с изтеглящ 
механизъм с ламели и рамка.
Лесно и бързо сгъване и разгъване.
Спираловидни пружини в седалките.
Седалки и гръб с декоративно прошита тапицерия. 
Зона за сън
 - ъглова гарнитура 120 х 185см
 - триместен диван 135 х 185см

A living room corner sofa with sleep function with mattress 
mechanism and drawer for storage capacity. 
Welga developed for you this model as a two seater sofa 
without sleep function and three seater sofa with a pulling 
mechanism with slats and frame. 
Easy and fast folding and unfolding. 
Coil springs in the seats. 
Seats and back with decorative quilted upholstery. 
Sleep section:
 - corner sofa 120 x 185 cm
 - three seater sofa 135 x 185 cm
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КАНАПЕ   SOFA
ФОТЬОЙЛ   ARMCHAIR

ЪГЛОВА ГАРНИТУРА   CORNER SOFA

Type mechanism  for the 
corner suite:  under seat

Type  mechanism for
the sofa: draw outing
with lamella and frame
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* - ЪГЛОВА ГАРНИТУРА

** - ЪГЛОВА ГАРНИТУРА
* - CORNER SOFA

** - CORNER SOFA

Допустимо отклонение на всички посочени размери +/- 2см

ВЕЛГА си запазва правото за промени в конструкцията и използваните 
компоненти с цел подобряване на качеството и надеждността на 
продуктите, без предварително известяване. Реалните цветове може да 
се различават от показаните на снимките. Възможни са печатни грешки. 

Explicit +/- 2 cm tolerance of all elements sizes. 

WELGA reserves the right to change construction of products and components 
used due to improving durability of product and customer satisfaction without 
any further notice. The actual colors may differ from the pictures shown. Typing 
errors are possible.
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ФОТЬОЙЛ/ 2 МЕСТНО КАНАПЕ/ 3 МЕСТНО КАНАПЕ с механизъм за сън 
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