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FOLDY  
A.1. Технически данни  
A.1.1. Разтегателен диван 

 

Описание: 

               Диванът се състои от централен  метален корпус на седалката, към която се 

прикрепят подлакътниците. Между двата подлакътника се монтира стоманена тръба с 

кръгло напречно сечение Φ26mm, която образува подложка -облегалка на дивана, 

върху нея се "обляга" възглавницата на облегалката. Вътрешно и под седалката на 

дивана има подходящ плъзгащ механизъм. С помощта на дръжката, която се намира 

на вътрешната рамка, долната повътхност на дивана се издърпва и издига, 

стабилизира се на нивото на основната седалка. Във вътрешноста на долната рамка 

е поставена по дължина тапицирана възглавница която обхваща половината 

повърхност, поставяйки възглавницата от облегалката на дивана се образува двойна 

спалня. 

 

Подробности: 

A.1.1. Централната рамка на дивана и вътрешният плъзгащ се панел са произведени от 

специално оформена стоманен ламарина с дебелина 1,5mm на която е заварена  

стоманена тръба с напречно сечение и размери 40Χ20Χ2mm. Двете повърхности са 

анатомичнни за по-голям комфорт. Върху централния корпус  са поставени 

възглавниците на седалките, изработени от формована полиуретанова пяна с 

дебелина 100mm тапицирани с дамаска по избор. Във вътрешността на долната рамка 

е поставена по дължина тапицирана възглавница която обхваща половината 

повърхност с дебелина  100mm. 

 

A.1.2 .Подлакътниците са от ПДЧ с дебелина 25mm двустранно облицовани с 10mm дунапрен. 

Периметрично в подлакътниците се поставя лента от дунапрен с висока твърдост и 

полукръгло напречно сечение за по - висок  комфорт на потребителя. На допирната 
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повърхност с пода, на подлакътниците са поставени пластмасови тапи за защита на 

пода. Тапицират се изцяло с дамаска по избор. 

 

A.1.3. Между подлакътниците на дивана е монтирана стоманена тръба с кръгло напречно 

сечение Φ26 която закрепва подлакътниците и образува облегалката на дивана, върху 

нея се подържа възглавницата на облегалката.  

 

A.1.4. Възглавницата на облегалката е изработена от формован полиуретан с дебелина 

100mm тапицирана с дамаска. 

 

A.1.5. Между корпуса (рамката на леглото) и възглавниците на дивана има hook-loop 

(залепващи ленти) който ги фиксират в неподвижно положение. 

 

A.1.6. Дамаската на възглавниците на седалката и облегалката се отстранява с цип за 

почистване.  

 

Избора на дамаска е от каталога на компания ДРОМЕАС.   

 

Опаковка: 1 брой  

Обем: 2 m3 

Пакет : 1 
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