W- 345
ФОТЬОЙЛ ARMCHAIR
КАНАПЕ SOFA
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Фотьойли и канапета специално разработени за домашни
киносалони.
В седалките е използвана комбинация от различни по плътност високо
еластични дунапрени /тип сандвич/ за висок и дълготраен комфорт.
Облегалните възглавници също са от високо еластична пяна, но с
повишена мекота.
Възможност за вграждане на електрически или ръчен релакс
механизъм към всяко едно седално място, който е с нулева точка при
наличие на стена и по този начин не я докосва при разгъване.
Включени са стандартни вградени държачи за напитки и регулируема
подпора за глава.
Крака от масивна дървесина с натурален цвят или тонирани по ваше
желание.
Предлагаме възможността да поръчате индивидуално проектирани
подръчки и междинни модули в различна от стандартната форма за
получаването на цялостен и извит мебелен състав. Възможно е
вграждане на допълнителни екстри по Ваше желание.
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Armchairs and sofas specially designed for home cinemas.
A combination of highly density elastic foam / sandwich / for high and long
lasting comfort is used in the seats.
The back pillows are also of high elastic foam but with increased softness.
Ability to incorporate an elеctric or manual relax mechanism into any
sitting position that has a zero point when a wall is present and thus does
not touch it when expanding.
Standard built-in beverage holders and an adjustable headrest are
included.
Wooden legs colored according to the client`s wish.
We offer the opportunity to order individually designed armrests and
intermediate modules in a different shape than the standard, to obtain a
complete curved furniture composition. It is possible to install additional
extras at your request.
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*Двуместен сет

*Two-seater set

**Триместен сет

**Three-seater set

Допустимо отклонение на всички посочени размери +/- 2см

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

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.

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.

