
за матракразмери в см 
L B

140/190140/200 1544 лв. 

160/190 1672 лв. 160/200

180/200180/210 1750 лв. 

II група III група IV група

1662 лв.    1733 лв. 

1795 лв.    1869 лв. 

1857 лв.    1920 лв. 

Стокхолм

легло Stockholm цена с матрак и топ матрак мемори

за матракразмери в см 
L B

140/200140/210 837 лв. 

160/200 867 лв. 160/210

180/200180/210 921 лв. 

II група III група IV група

934 лв. 991 лв. 

970 лв. 1032 лв. 

1032 лв. 1098 лв. 

легло Stockholm

1921 лв. 

2065 лв. 

2089 лв. 

1146 лв. 

1198 лв. 

1275 лв. 

I група

823 лв. 

гардероб Stockholm

Възможност за плавно 
затваряне цена 97лв.

L

10
7

57

B

6
35

16

топер с 5см мемори

матрак 16см 3с високо еластична пяна 30kg/m

120/200120/210

90/20090/210

200/200200/210

164/190

144/190

164/200

144/200

807 лв. 898 лв. 953 лв. 1099 лв. 

960 лв.    1079 лв. 1150 лв.    1338 лв. 

788 лв. 877 лв. 930 лв. 1071 лв. 

цена без матраци

140/200140/210 1544 лв. 

160/200 1672 лв. 160/210

4570

10
9

L 60 - 80cм
B 44 - 53cм
H 100 - 120см

скрин Stockholm
цена - 372 лв. за 1 бр. 

избор на размери през 1см

push

push

+ +N, N , S, S
разпределение

F  разпределение

     ОСКЪПЯВАНЕ :

= При поръчка на W1000 ST89, U999 ST76, MDF high gloss 0080 85и 00  само в лицето на гардероба или в челата на скрина цената се увеличава с  30%

= При поръчка на ПДЧ гланц W1000 ST30 само в лицето на гардероба или в челата на скрина цената се увеличава с  10%.

= При поръчка на MDF high gloss  0085 в лицето на гардероба и ПДЧ гланц W1000 ST30 във видимите части от корпуса му цената се увеличава с 40%.

= T 20%При поръчка на ПДЧ гланц W1000 S 30 в лицето на гардероба или в челата на скрина и във видимите части от корпусите им цената се увеличава с  .

Bahama41

предимства съветите на ГероStockholm

ограничения

нашето предложение

2619лв.

= Чекмеджетата при гардероби с разпределения F са винаги на вътрешната 
врата на гардероба.

= Леглото се изработва в цветови комбинации до 2 цвята еко кожа , 2 цвята 
дамаска или 1 цвят еко кожа + 1 цвят дамаска от мострениците на 
Ergodesign.

= При изработка на модела в комбинация от еко кожи или дамаски в  
различни ценови групи ценообразуването се извършва съобразно по-
високата ценова група.

= Гардеробът и скринът се изработват в цветови комбинации до 2 декора 
според ограниченията.

= Корпусите на гардеробите и на скрина не могат да бъдат изработени с  
W1000 ST89, U999 ST76, U363 S 9, MDF high gloss 0080 и 0085.T  

=Артикулите не се произвеждат в размери извън посочените.

Пряката слънчева светлина оже да доведе до м  

= Тапицирано легло Stockholm може да бъде комбинирано и                             
с гардероб:

= Не позиционирайте леглото в непосредствена близост 
избледняване или промяна цветовете на кожата.в

=Не излагайте Вашето легло на пряка лънчева светлина. с  
• цена: 1179 лв. Pheromone 200/220-S   

= Освен показаните в каталога цветови комбинации Ви препоръчваме и еко 
кожа Nessi 11 за изработка на леглото.

с отоплителни уреди.

=Вратите на гардероба са с алуминиеви кант дръжки по цялата си височина, които не позволяват огъване на 
вратата.

=
+ +Възможност за определяне на външна и вътрешна врата при разпределения N, N , S, S и F.

=Гардероб с разпределение F може да бъде избран с чекмеджета вдясно или вляво.

=Скрин с четири чекмеджета с метални царги. Плотът на скрина се повдига и се „открива“ огледало с 
допълнително пространство за съхранение пред него.

=Компактно тапицирано легло с матрак, мемори топ матрак и повдигаща ламелна рамка.

=Гардероб с плъзгащи се врати, които не изискват допълнително пространство за отварянето им.

=Кант дръжките на плъзгащите се врати могат да бъдат черни, бели или цвят алуминий. Ако в поръчката не е 
уточнен конкретен цвят на дръжките, по подразбиране се изработват в цвят алуминий. 

=
3Матракът е с височина 18 см. Изработен от високо еластична пяна с плътност 30 кг /м

=Гардеробът се предлага в различни размери и конфигурации на вътрешното разпределение.

=Топ матракът е с височина 6см. Съставен е от двуслойно ядро от 2см. мемори пяна с охлаждащи гел капсули 
и 3см. профилирана полиуретанова пяна с лек масажиращ ефект. От двете си страни топера е облечен в 
различен луксозен текстил. Страна А-текстил с охлаждащо действие и страна Б-плат Лукс. Около цялата си 
дължина и ширина топ матрака разполага с ЗD дишаща лента, която позволява на въздуха да циркулира 
непрестанно в сърцевината му, без да позволява развитието на микроорганизми и акари.

=Възможност за комбинация от два декора в лицето на гардероба.

=Голям обем на подматрачното пространство за съхранение на багаж.

=Богат избор на декори, дамаски и еко  кожи.

=Опционално към гардероба се предлагат  допълнителни рафтове и лостове  (стр. 12-13).
=Възможност за поръчка на гардероб и скрин с размер през 1 см по ширина, дълбочина и височина. 

гардероб Stockholm 200/63/220-S 
    1520 лв.

легло Stockholm 160/200 - Bahama 41
с матрак и топ матрак мемори 

H 34217 RV Oak Sanremo
  1099 лв.

амортисьори за повдигане на матрака;

В ЦЕНАТА НА ЛЕГЛОТО СА ВКЛЮЧЕНИ:
• Метална подматрачна ламелна рамка;

• Матрак с дебелина 16 см;

• Комплект механизми с газови 

• Топ матрак от мемори пяна с дебелина 6 см.

За всички тапицирани мебели са възможни отклонения в габаритните размери до +/- 2 см
дължина  в см --артикул

модел L xxx H xxx
височина в см дълбочина в см -

B xxкод
за поръчка

1662 лв.    1733 лв. 

1795 лв.    1869 лв. 

1921 лв. 

2065 лв. 

Z
с  три врати

 1055 лв. 1077 лв.  1099 лв. 

55 - 70см
B 

N
55 - 70см
B 

+N
63 - 70см
B 

с вътрешни чекмеджета

от 140
до 179

L 
от 180
до 200

от 201
до 220

от 221
до 240

от 241
до 260

от 261
до 280

H H 
от 180
до 200

от 201
до 220

от 221
до 240

от 241
до 260

от 261
до 280

L 

N
55 - 70см
B 

+N
63 - 70см
B 

с вътрешни чекмеджета

S
55 - 70см
B 

+S
63 - 70см
B 

с вътрешни чекмеджета

S
55 - 70см
B 

+S
63 - 70см
B 

с вътрешни ч.

Z
с  три врати

55 - 70см
B 

F
с външни чекмеджета

59 - 70см
B F

с външни чекмеджета

59 - 70см
B 

  1275 лв.    1297 лв .   1319 лв. 

 180 - 220  221 - 250

   1209 лв .   1242 лв.    1264 лв.

    1385 лв. 1407 лв.    1429 лв. 

1429 лв.1407 лв.

1484 лв.  1506 лв.  1429 лв. 

1264 лв.1242 лв.

1407 лв.   1429 лв. 

1374 лв.1352 лв.1319 лв.

1517 лв.    1539 лв. 1495 лв.  

1539 лв.1484 лв.

1605 лв.  1671 лв.  1561 лв.  

леви леви деснидесни

F F

837 лв. 

867 лв. 

934 лв. 991 лв. 

970 лв. 1032 лв. 

1146 лв. 

1198 лв. 

52 - 53
Схеми и размери на всички разпределения на гардероби на стр. 12 и 13.  

Всички цени са препоръчителни в лева за 1 брой с включен ДДС.




