
6100, гр. Казанлък 

ул. „6-ти септември” № 11 б 

тел./факс: 0431 / 8 68 77 

www.gardenmebel.com 

 

 

 
 

            

Ние знаем, че тези мебели трябва да бъдат много 

издръжливи на външни условия и 

всички технологични методи, които 

прилагаме са насочени в тази посока. 

 
   За тяхната изработка ние използваме 

качествена парена букова дървесина, 

изсушена перфектно в сушилни, 

съвременен обков, импрегнанти и лакове. 

 

 

31 025-1 сгъваем стол”Атина” цена -72лв. 

 

Седелка и облегалка плат 

 Размери /височина;ширина;дълбочина/ 85см.;195см.;55см                       
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31 025-2 сгъваем стол”Атина” цена -72лв. 

 

Седелка и облегалкаPVC. 

Размери /височина;ширина;дълбочина/ 85см.;195см.;55см    

31 025-3 сгъваем стол”Атина”II  цена -70лв 

  

 Размери /височина;ширина;дълбочина/ 85см.;195см.;55см                     
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3231 

 
 

31 026 сгъваем стол”Лондон ” цена -70лв. 

  

Размери /височина;ширина;дълбочина/ 85см.;195см.;55см    

31 025  сгъваем стол”Мадрид”  цена -80лв 

 

Размери /височина;ширина;дълбочина/ 85см.;195см.;55см    
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31 024 сгъваем стол”Орфей ” цена -60лв. 

 

Размери /височина;ширина;дълбочина/ 85см.;195см.;55см    

31 024 -3 сгъваем стол”Орфей ”  цена -72лв 

 

Седелка и облегалка PVC. 

Размери /височина;ширина;дълбочина/ 85см.;195см.;55см    
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3231 

 
 

31 024-2 сгъваем стол”Орфей”  цена -65лв.с надпис. 

 

Размери /височина;ширина;дълбочина/ 85см.;195см.;55см    

31 023 сгъваем стол”Испания”  цена -36лв 

 

Размери /височина;ширина;дълбочина/ 85см.;195см.;55см    
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31 024-2 сгъваем стол”Севт”  цена -115лв.      

          

Размери /височина;ширина;дълбочина/ 85см.;195см.;55см    

31 021 сгъваем стол”Комфорт”  цена -135лв      

                      

Размери /височина;ширина;дълбочина/ 85см.;195см.;55см 

 

31 020  сгъваем стол”Рома” цена -101лв.    
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Размери /височина;ширина;дълбочина/ 85см.;195см.;55см    

31 010  сгъваем стол”Венеция”  цена -100лв   

                        

  Размери /височина;ширина;дълбочина/ 85см.;195см.;55см                      

 

31 011  сгъваем стол”Олимпия” цена -110лв.  
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  Размери /височина;ширина;дълбочина/ 85см.;195см.;55см    

     

31 027 сгъваем стол”Бистро”  цена -130лв  

                    

Размери /височина;ширина;дълбочина/ 85см.;195см.;55см    

                         

 

31 032  стефиращ стол”Малибу” цена -100лв.  
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Размери /височина;ширина;дълбочина/ 85см.;195см.;55см    

 

31 036 стефиращ  стол”Елегант”  цена -150лв   

     

   Размери /височина;ширина;дълбочина/ 85см.;195см.;55см        
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31 003 Табуретка сгъраема „Коли”-15лв.     

           

Размери /височина;ширина;дълбочина/ 85см.;195см.;55см    

31 004 Табуретка сгъваема”Атина”  цена -22лв    

                 

   Размери /височина;ширина;дълбочина/ 85см.;195см.;55см                        


