
W- 339
ФОТЬОЙЛ    ARMCHAIR

Новия фотьойл на Велга привлича погледа с луксозния си външен 
вид, който дължи на елегантната си форма и тънката метална 
основа.
W-339 се вписва в различни стилове и може успешно да се 
комбинира в шикозен, класически или модерен интериор.
Седалката е изработена от метална конструкция, обвита с 
дунапрен с висока плътност, издръжлив на деформации. А 
допълнителната седална възглавница ви осигурява необходимия 
комфорт.
Подлакътниците гарантират, че получавате допълнителна опора 
и заемате правилната позиция при сядане. 
Металната основа може да бъде хромирана или прахово 
боядисана, за да постигнете ефекта, който желаете. 
Черни пластмасови стъпки осигуряват стабилна позиция, без 
приплъзване и надраскване на пода.

Welga's new armchair attracts you with its luxurious appearance, which is 
due to its elegant shape and thin metal base. 
W-339 fits into different styles and can be successfully combined in a chic, 
classic or modern interior. 
The seat is made of metal construction, covered with high-density foam, 
resistant to deformations. The extra seat cushion provides you with the 
necessary comfort. 
The armrests ensure that you receive extra support and take the right sitting 
position. 
The metal base can be chrome-plated or powder-coated to achieve the 
effect you want. 
Black plastic steps ensure a stable position without slipping and scratching 
the floor.
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ФОТЬОЙЛ ARMCHAIR

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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