
ПЛАВНО
ЗАТВАРЯНЕ

2   год.
ГАРАНЦИЯ

1599 лв.

КОЛЕКЦИЯ 2022-2023

LED
ОСВЕТЛЕНИЕ

ПЛАВНО
ЗАТВАРЯНЕ

2   год.
ГАРАНЦИЯ1759 лв.

• цвят ПДЧ 18мм
   бял гланц/черен гланц
• еко кожа с кристали, тапицерия № 5
• декор инкрустирани кристали

комплектът включва:
• легло с повд. механизъм за матрак 160/200
   1850/2100/1100
• 2 бр. нощно шкафче 500/380/320
• гардероб: 1800/600/2000

добави:
• скрин   1000/500/800: 329лв
• огледало  1000/700:  95лв

• цвят ПДЧ 18мм/36мм бял гланц
   МДФ 18мм/36мм патладжан гланц 
• еко кожа с кристали, тапицерия  № 5 
• декор инкрустация кристали

комплектът включва:
• легло с LED осветление и повд.механизъм
   за матрак 160/200
   2210/2160/1000
• 2 бр. нощно шкафче  450/380/370
• гардероб: 1800/550/2000

добави:
• скрин 900/430/700:  329лв
• огледало 900/ 650:  145лв

спален комплект ГРАЦИЯ

спален комплект КОРДОБА

Рафт
Лост

Рафт

РафтРафт

 Всичко започва в твоята  спалня



КОЛЕКЦИЯ 2021-2022

1399 лв.

ПЛАВНО
ЗАТВАРЯНЕ

2   год.
ГАРАНЦИЯ

• цвят ПДЧ 18мм
   бяло гланц/черно гланц

комплектът включва:
• легло с повд. механизъм за матрак 160/200  
  1760/2100/920
• 2 бр. нощно шкафче 500/380/360
• гардероб: 1800/550/2000

добави:
• огледало 900/600: 95лв
• скрин 900/480/720: 239лв 

Рафт
Лост

Рафт

РафтРафт

спален комплект ОФЕЛИЯ

спален комплект ПЕРЛА

2   год.
ГАРАНЦИЯ1199 лв.

• цвят ПДЧ 18мм
   бяло шагре

комплектът включва:
• легло без механизъм за матрак 160/200 
   с ракла и огледало 2410/2350/1300
• 2 бр. нощно шкафче  350/350/530
• гардероб: 1500/550/2000

добави:
• тоалетка  1150/370/1580: 330лв
• повд.механизъм и дъно:    60лв 

Рафт
Лост

Рафт

Рафт

 Всичко започва в твоята  спалня

Всички размери са в милиметри и следват реда: ширина/ дълбочина/ височина. Всички цени са в лева с включен ДДС и важат за конкретните предложения! В цените на спалните комплекти не е 
включен матрак и аксесоари. Поради спецификите протичащи от технологията на  печата цветовете на изображенията могат да имат минимална разлика от действителните цветове на мебелите. 

“Мебели Димов” не носи отговорност за допуснати печатни грешки. Тази брошура не е оферта по смисъла на Търговското законодателство на Република България.


