
W- 275
КАНАПЕ   SOFA

ФОТЬОЙЛ   ARMCHAIR

Канапета от висок клас с атрактивен дизайн и комфорт. 
Възможност за вграждане до три електромотора на седално място и 
регулиране на ергономията според Вашите лични нужди. Трите 
мотора позволяват независимо регулиране на подпора за крака, 
наклон на облегалката и подпора за главата. При всички варинти на 
изпълнение са налични ръчно регулируеми подлакътници, а при 
версия с  три мотора, електрически регулируеми са и облегалките за 
глава. Всички бутони за управлeние са елегантно скрити на удобно за 
ползване място. 
Изчистена визия и използване само на най-добрите материали в 
тапицираните мебели. Конструкцията е единствено от метал и буков 
шперплат, а седалки и облегалки са изработени в съчетание от 
пружини, еластични колани и различни видове високо еластична пяна. 
Като опция може да поръчате и вграден литиево-йонен акумулатор, 
като по този начин сте независими от наличието на ел. контакти и 
кабели. 
Възможност за ъглови композиционни варианти. 

High level sofas with attractive design and comfort. 
Possibility for integration to 3 motors of seat place  and ergonomic`s 
adjustment  according to your personal needs . The 3 motors allow 
independent adjustment  of the footrest, of the backrest inclination  and  of 
the headrest .By all  versions are  manual regulable arms available and by 3-
motor version the headrests are elecrtically-actuated too . All push buttons  
are elegant hidden on use handy spot .
Clear vision and  using of the best materials in the furniture production. The  
construction is produced of metal and beech  plywood  and the seats  and 
backrests are maked  in combination  with  springs, elastic belts and  
different HR foam types. 
Optional you may order  a lithium ion battery, that make you free of  
availability of  sockets, plugs ans cables.  
Opportunity  for  corner comopsitional  variants.

**

*

*
*

**

*

*
*

1

2

3

1

21

1

ОПЦИИ НА ЗАДВИЖВАНЕ / MOTION OPTIONS

БЕЗ МОТОР
WITHOUT MOTOR

С ЕДИН МОТОР
ONE MOTOR

С ДВА МОТОРА
TWO MOTORS

С ТРИ МОТОРА
THREE MOTORS
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Септември, 2019
September, 2019

1/1,5 местен ФОТЬОЙЛ

2/2,5/3 местно КАНАПЕ

1/1,5 SEATER ARMCHAIR

2/2,5/3 SEATER SOFA
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3,5 местно КАНАПЕ 3,5 SEATER SOFA
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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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ANGULAR SECTION

with fixed headrest

фиксиран подглавник

fixed headrest

фиксиран подглавник

fixed headrest

ръчно повдигане

manual lifting

ANGULAR SECTION

/TRAPEZE/

with manual lifting of the middle headrest

ЪГЛОВА СЕКЦИЯ

с фиксиран подглавник

ЪГЛОВА СЕКЦИЯ

/ТРАПЕЦ/

с ръчно повдигане на средния подглавник

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.


