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Krassimir Mandadjiev, Founder and Head of Design

About us
VALINOR is a family-owned business founded by
designer Krassimir Mandadjiev in 1998. Initially a
studio for boutique furniture, it grew into a factory
for serially produced upholstered furniture in
response to customer demand. Despite the
change in scale, we continue to take pride in the
quality of our products and the attention to detail
in each and every one of them. With their modern
look and sleek elements, our furniture collections
incorporate simplicity, beauty and functionality.

Environmentally
sustainable design

Екологично устойчив
дизайн

Each product has a different environmental footprint. When
we look at the ecology of homes, we find that upholstered
furniture is among the items taking up the most material
resources. It’s why we have reconsidered our production
model.

Всяко изделие има различен екологичен отпечатък.
Изследвайки екологията на домовете се вижда, че
меката мебел е един от най големите потребители на
материални ресурси . Ето защо преразгледахме нашия
производствен подход.

То help overcome the environmental challenges of our
time and safeguard our future, we now create products
that cause little environmental damage and serve people
over extended periods of time. In this way, we contribute to
building a society that lives in harmony with nature.

За да преодолеем екологичните предизвикателства
на нашето време и да гарантираме бъдещето, сега
ние създаваме продукти които вредят минимално на
природата и служат дълго на хората. По този начин
спомагаме за изграждането на общество в хармония с
природата.

We are a team of dedicated professionals with extensive
experience in the production of upholstered furniture.
Our way of changing the future is to produce functional,
durable and comfortable sofas with a minimum carbon and
transportation footprint.
Our analysis of the life cycle of our products has led us to
the following design solutions:
- The amount of materials used is such that our products are
as durable as possible.
- Our materials have a low extraction carbon footprint, while
the cost of their recycling is lower than the extraction cost.
- We use as little plastic as possible.
- The transportation footprint of our products is small.
- Our prices are affordable, enabling these environmental
benefits to reach as many households as possible.

Ние сме екип от професионалисти, с многодишен опит
в областта на производството на мека мебел. Нашият
начин да променим бъдещето е като произвеждаме
функционални, трайни и удобни дивани с минимален
въглероден и транспортен отпечатък.
Анализът на различните етапи от живота на изделието
ни доведе до определен дизайн на продуктите:
- Обемът на използваните материали е количествено
преценен така, че изделието да бъде максимално
дълговечно.
- Използваните материали са с нисък въглероден
отпечатък на добиване, а разходите им за рециклиране
са по-ниски от цената на материалите като нови.
- Използване на пластмаси е сведено до минимум.
- Мебелите са с минимален транспортен отпечатък.
- Нашите изделия са на достъпна цена, за да може
екологичния ефект да достигне до повече домакинства.

ВАЛИНОР е семейна фирма, създадена през
1998г. от дизайнера Красимир Мандаджиев. В
началото това е дизайнерско студио, където
се изработват индивидуални поръчки по
уникални модели на Красимир Мандаджиев. С
течение на времето интересът към мебелите,
предлагани от Валинор, нараства и фирмата
създава и база за серийно производство на
мека мебел. Вниманието към детайлите във
всяка мебел е ръководен принцип от самото
начало на фирмата до днес.
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Andre
André is the perfect solution if you need
comfort but your space is scarce. It‘s
attractive, stylish and well-built. Suitable
for a variety of environments: restaurants,
cafés, hotel rooms, conference spaces,
dining and nursery rooms.
Андре е перфекното решение, когато
ви трябва комфорт на малко площ.
Симпатичен, стилен, здрав.
За ресторанти, заведения, хотелски стаи
и конферентни зали, за трапезарията
или детската стая в дома.
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С56
W 59 x D 60 x H 83
(47 cm seat high)

Complex solid frame - plywood, metal; Legs steamed beech, Seat - polyurethane foam; Seat
height - 47cm; Warranty of construction - 2 years.
Корпус - шперплат, метал; Крака - парен
бук; Пълнеж - пенополиуретан; Височина на
сядане - 47 см; Гаранция на конструкцията - 2
години.
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Andre
two seater
The two seater Andre is the perfect
combination of modern look, comfort
and functionality. Its solid-wood legs give
a sense of elegance and style. Suitable
for restaurants, cafes, waiting rooms,
children’s rooms, etc.
Двойния диван Андре съчетава модерна
визия, комфорт и функционалност.
Краката от масивно дърво му придават
стил и елегантност. Подходящ за
ресторанти, заведения, хотелски стаи
и конферентни зали. Перфектен за
спалнята или детската стая в дома ви
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Complex solid frame - plywood, metal; Legs
- steamed beech, Seat - polyurethane foam;
Warranty of construction - 2 years.

С56 - 02
W 115 x D 60 x H 83
(47 cm seat high)

Корпус - шперплат, метал; Крака - парен
бук; Пълнеж - пенополиуретан; Гаранция на
конструкцията - 2 години.
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Albert
Albert is an exceptionally comfortable
dining chair with stylish design. It looks
equally good in a private dining room as
well as in a trendy restaurant. Elegant and
strong, Albert could be the best choice in
various interiors.
Алберт е изключително удобен стол за
хранене със стилен дизайн. Изглежда
еднакво добре у дома и в модерен
ресторант. Елегантен и здрав, Алберт
е отличен избор за много и различни
интериори.
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Complex solid frame - plywood, metal; Legs steamed beech, Seat - polyurethane foam; Seat
height - 47 cm; Warranty of construction - 2 years.

С57
W 51 x D 66 x H 104
(47 cm seat high)

Корпус - шперплат, метал; Крака - парен
бук; Пълнеж - пенополиуретан; Височина на
сядане - 47 см; Гаранция на конструкцията - 2
години.
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Felix
Тhe Felix chair is designed especially for
dining rooms and lobbies, offering relaxed
and comfortable sitting. Its high seat height
and carefully calculated ergonomics make
it a great choice as a dining chair. Besides
being stylish, Felix is extremely durable
with its strictly selected beech legs and
solid plywood frame.
Феликс е разработен специално за
трапезарии и лобита, предлагайки
удобство и комфорт.
Високото му сядане и внимателно
преценена ергономия го прави чудесен
избор за стол за хранене.
Освен красив, Феликс е изключително
здрав със своите букови крака от
подбран материал и шперплатов корпус.
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Complex solid frame - plywood, metal; Legs steamed beech, Seat - polyurethane foam; Seat
height - 49 cm; Warranty of construction - 2 years.

С58
W 60 x D 59 x H 81
(49 cm seat high)

Корпус - шперплат, метал; Крака - парен
бук; Пълнеж - пенополиуретан; Височина на
сядане - 49 см; Гаранция на конструкцията - 2
години.
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Juno
With its clean, sleek lines and an elegant
design, Juno is a great choice for bars, hotel
lobbies and homes. Very comfortable and
durable. The perfect place for relaxation in
your home.
Стилен и комфортен дизайн,подходящ
както за фоайета на хотели и заведения,
така и за дома. Отличава се със здравина
и неподозирано удобство. Идеалното
място за релакс във вашия дом.
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Complex solid frame - plywood; Legs - steamed
beech; Seat - elastic belts, polyurethane foam;
Back - polyurethane foam; Seat height - 43 cm;
Warranty of construction - 2 years.

С12
W 63 x D 75 x H 76
(43 cm seat high)

Корпус - шперплат; Крака - парен бук;
Пълнеж на облегалката - пенополиуретан;
Пълнеж на седалката - еластични колани,
пенополиуретан; Височина на сядане - 43 см;
Гаранция на конструкцията - 2 години.
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Dreamline
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Rotating armchair Dreamline represents contemporary design combined with extreme softness
and coziness. It is comfortable to sit it, read, listen to music or just relax. One of its main
advantages is its beautiful ergonomics – the wingback silhouette offers a feeling of privacy and
peaceful alone time. Its legs made of solid wood bring comfort and warmth to your home.

Дриймлайн

Въртящото се кресло Дриймлайн въплъщава модерния дизайн в комбинация
с изключителна мекота и удобство. То е удобно за четене, слушане на музика
или просто за отпускане. Едно от главните му предимства е чудесната
ергономия - разширения силует в горната част на гърба създава чувство на
уединение и спокойствие. Дървените крака от парен бук внасят естетика и
уют в дома.

27

Complex solid frame - plywood; Legs - steamed
beech; Seat - polyurethane foam; Back polyurethane foam; Seat height - 43 cm; Warranty
of construction - 2 years.
Корпус - шперплат; Крака - парен бук;
Пълнеж на облегалката - пенополиуретан;
Пълнеж на седалката - еластични колани,
пенополиуретан; Височина на сядане - 43 см;
Гаранция на конструкцията - 2 години.

С68
W 69 x D 82 x H 99
(44 cm seat high)

- Изключителен комфорт
- Стилен и елегантен
- Внимателно изчислена ергономия на сядане
- Подвижен подглавник за максимален комфорт на врата
- Дървени крака на въртяща основа с 5-годишна гаранция
- 5 крака за повишена стабилност
- Екологична
��������������������������������������������������
конструкция - направена изцяло от шперплат и метал - без пластмаси
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- Great comfort
- Classy and elegant
- Carefully calculated seat inclination for best ergonomics
- Removable headrest for maximum neck comfort
- Wooden legs with a swivel base, equipped with a 5-year
warranty mechanism
- 5 legs for increased stability
- Environmentally friendly - made entirely of plywood and
metal and no plastics
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Andromeda
Memorable, easy to maintain, and
comfortable to sit on and rise from,
Andromeda will lend style and character
to your office. With the right choice of
upholstery, it can easily become the
highlight of your interior.
Удобен за сядане и ставане, лесен
за поддръжка, запомнящ се. Диван,
придаващ специфичен стил и характер
на Вашия интериор. В подходяща
тапицерия, моделът може да се превърне
в акцент на всяко помещение.
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Complex solid frame - plywood, chipboard, zigzag springs; Legs - chrome plated metal; Seats
- polyurethane foam; Back cushions - silicone
wadding; Warranty of construction - 2 years.
Корпус - шперплат, ПДЧ, зиг-заг пружини;
Крака– хромиран метал; Пълнеж на седалкитепенополиуретан;
Пълнеж
на
гръбните
възглавници - силиконов пух; Гаранция на
конструкцията - 2 години.
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А36-01
W 90 x D 90 x H 80 (seats H 42 cm)

А36-02
W 184 x D 90 x H 80 (seats H 42 cm)

33

Gateway
The new, elegant Gateway is designed
primarily for offices and reception areas.
It is modern, charming, and certainly
comfortable.
Breaking away from furniture stereotypes,
it will be a positive, fresh presence in your
interior.
Новият елегантен Гейтуей е проектиран
основно за офиси и приемни. Модерен,
симпатичен и удобен. Създаден, за
да разчупи стереотипите и да зареди
интериора с позитивизъм и добро
настроение.
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Complex solid frame - plywood; Legs - PVC
coated steel; Seat - polyurethane foam; Back polyurethane foam; Warranty of construction - 2
years.

А39-01b
W 76 x D 76 x H 68 cm

Корпус - шперплат; Крака - стомана с
ПВЦ покритие; Пълнеж на седалката –
пенополиуретан; Пълнеж на облегалката –
пенополиуретан; Гаранция на конструкцията
- 2 години.

А39-02a
W 132 x D 76 x H 68 cm

А39-02
W 150 x D 76 x H 68 cm
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City Club
The minimalist City Club module can easily
fit in any interior but is especially suitable
for offices, cafes, hotel lobbies and waiting
rooms. A variety of corner combinations are
possible.
Модел с изчистен дизайн, който се
вписва идеално във всички съвременни
интериори. Предлага възможност за
интересни комбинации. Може да бъде
акцент в помещението и е особено
подходящ за офиси, заведения, фоайета
и приемни.
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Complex solid frame – chipboard; Legs - chrome
plated steel; Seats - polyurethane foam.
Textiles - removable cushion cases; Warranty of
construction - 2 years.
Корпус - ПДЧ; Крака - стомана с покритие никелхром; Пълнеж на седалките - пенополиуретан;
Свалящи се калъфи на възглавниците;
Гаранция на конструкцията - 2 години.

A10-01
W 68 x D 68 x H 66

A10-01а
W 68 x D 68 x H 66

A10-02a
W 136 x D 68 x H 66

A10-01а + A10-01а
W 136 x D 68 x H 66

A10-02 + A10-01а +
A10-02
W 217 x D 217x H 66
A10-01а + A10-02а +
A10-01а
W 274 x D 68 x H 66

40

41

A37-01
W 66 x D 66 x H 81

A37-01a
W 66 x D 66 x H 81

A37-02
W 132 x D 66 x H 81

A37-02 + A37-01a +
A37-02
W 198 x D 198 x H 81

Next
Next‘s distinctive, ergonomic design and durability make
it a great choice for cafes, bars, hotel lobbies and offices.
Special seating plans are possible to make best use of
your space.
Модулна система, която предлага многобройни
комбинации и модификации, позволяващи ефективно
разполагане на модулите във всяко помещение. Некст
е подходящ за обзавеждане на заведения, хотелски
фоайета и офиси. Отличава се с ергономичност,
модерен дизайн и изключителна надеждност във
времето.
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Complex solid frame – chipboard; Visible metal parts steel, PVC coated; Seat and back - polyurethane foam;
Warranty of construction - 2 years.
Корпус - ПДЧ; Видими метални части - стомана с
PVC покритие; Пълнеж на седалките и гърбовете
- пенополиуретан; Гаранция на конструкцията - 2
години.
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Laura
Laura is designed to impress at first sight.
Its compact proportions, light weight and
durability achieved with state-of-the-art
technologies, make it a perfect choice for
hotel lobbies and rooms. The right choice
of upholstery will boost the impact of any
interior.
Стилен и красив, този модел впечатлява
от пръв поглед, дизайнът му е
повлиян от класиката, но той остава
модерен, с перфектно балансиран
комфорт. Здравината, ниското тегло
и компактните размери, постигнати с
най-съвременни технологии, го правят
идеален за лобита и хотелски стаи.
В ръцете на опитен дизайнер, който
умело да избере подходяща тапицерия,
Лаура чудесно се вписва във всеки
интериор
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Complex solid frame - chip board, plywood; Legs steamed beech; Seat - elastic belts, polyurethane
foam; Back - polyurethane foam; Warranty of
construction - 2 years.
Корпус - шперплат; Крака - парен бук;
Пълнеж на седалките – еластични колани,
пенополиуретан; Пълнеж на облегалките –
пенополиуретан; Гаранция на конструкцията
- 2 години.
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А38-01
W 79 x D 70 x H 72
(43 cm seat high)
А38-02
W 146 x D 70 x H 72
(43 cm seat high)
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Max
Functionality matters: Max is best suited
for small living and hotel rooms, as well as
studios, where an extra bed is occasionally
needed. Even the smaller sizes convert into
a comfortable bed with a 10 to 13 cm thick
mattress. You can pick between two types
of armrests to personalise your choice.
При модел Макс водеща е функционалността. Дори при сравнително
малък размер диванът се превръща
в голямо и удобно легло с от 10 до 13 сантиметров матрак. Много подходящ
за хотелски стаи, студия и жилища,
където е необходимо допълнително
легло. Можете да избирате от два
вида подлакътници, за да придадете
индивидуален характер на Вашия диван.

Folding bed sizes 70x200 cm,
130x200 cm and 150x200 cm with
a 10 cm / 13 cm thick polyurethane
mattress;
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Разтегателни легла с размери
70x200 см, 130x200 см, 150x200
см и дебелина на дюшека 10 см /
13 см;
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B55-00
W 55 x D 55 x H 40
B55-01
W 105 x D 92 x H 82
В55-02a
W 160 x D 92 x H 82

B55-02
W 165 x D 92 x H 82

B55-03
W 190 x D 92 x H 82

Complex solid frame - chip board, plywood
and steel; Legs - steamed beech; Seats polyurethane foam; Back cushions - silicone
wadding; Textiles - removable cushion cases;
Optional - Valinor folding-bed system, 10 or 13
cm thick polyurethane mattress; Optional - two
types of armrests; Optional - storage; Warranty
of construction - 2 years.
Корпус - ПДЧ, шперплат, метал; Крака - парен
бук; Пълнеж на седалките - пенополиуретан;
Пълнеж на гръбните възглавници - дунапренов
пух или силиконов пух; Свалящи се калъфи на
седалните и гръбните възглавници; Опция
- добавяне на разтегателен механизъм на
Валинор в креслото, двойния и тройния диван;
Опция - два типа подлакътници; Опция - ракла;
Гаранция на конструкцията - 2 години.

B55-02 + B55-02a
W 242 x D 160 x H 82

B55-02 + B55-02a
W 267 x D 160 x H 82
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Jazz
With its memorable look and exceptional
comfort, Jazz is a sofa for the stylish urban
dwelling. Its contemporary form is discreetly
complimented by classical embroidery.
The corner set’s unusually shaped chaiselongue can comfortably accommodate two
persons.
Със запомнящи се визия и удобство, Джаз
е диван, подходящ за стилното градско
жилище. Съвременната му форма е
обогатена с дискретна бродерия, която
дава препратка към търсеното леко
ретро звучене.
Високите метални крака, големите
обеми, широката за двама лежанка
на ъгловия комплект, правят Джаз
модел, в който са застъпени най-новите
тенденции при меката мебел.
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Complex solid frame - chip board,
plywood; Legs - chrome plated metal;
Seats - zig-zag springs, polyurethane
foam; Back cushions - silicone wadding;
Warranty of construction - 2 years.
Корпус - шперплат, ПДЧ; Крака –
хромиран метал; Седалки - зиг-заг
пружини и пенополиуретан; Пълнеж
на гръбните възглавници - силиконов
пух; Гаранция на конструкцията - 2
години.
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B95-00
W 55 x D 55 x H 40

B95-01
W 98 x D 92 x H 79

B95-02
W 165 x D 92 x H 79

B95-01
W 232 x D 92 x H 79

B95-02а
W 118 x D 185 x H 79

B95-02 + B95-02a
corner set
W 266 x D 185 x H 79

B95-03 + B95-02a
corner set
W 333 x D 185 x H 79

Headrest

B97 - W 52 x D 15 x H 75

The removable headrest is suitable for: Jazz,
Avenue200 and Andromeda.
Complex solid frame - stainless steel, plywood;
Back - silicone wadding; Optional - all textiles
removable; Warranty of construction - 2 years;

Подглавник
Преместваемият подглавник е подходящ за
моделите: Джаз, Авеню 200 и Андромеда.
Корпус - неръждаема стомана, шперплат;
Пълнеж - силиконова вата; Опция - сваляща
се тапицерия; Гаранция на конструкцията - 2
години.
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Avenue 200
With its clean silhouette and timeless look,
Avenue 200 is extremely comfortable and a
perfect choice for your living room. It is easy
to maintain and provides opportunities for
interesting corner combinations. Suitable
for homes, living rooms. Wide range of
corner combinations. Easy to maintain.
Предназначен за дома, мек и удобен за
сядане и почивка, Авеню 200 предлага
възможност
за
различни
ъглови
комбинации. Лесен за поддръжка и
подходящ за всеки съвременен дом.
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B20-00
W 98 x D 55 x H 40

B20-01
W 100 x D 98 x H 77

B20-02a
W 195 x D 98 x H 77

B20-02
W 195 x D 98 x H 77

B20-03
W 240 x D 98 x H 77

B20-02a + B20-02
W 275 x D 195 x H 77

Complex solid frame - chipboard, plywood,
softwood, zig-zag springs; Legs – steamed
beech; Seats - thick foamed polyurethane;
Back cushions - silicone wadding; Textiles removable cushion cases;
Optional - removable upholstery cover;
Optional - three types of folding-bed
mechanisms - with 5 cm or 10 cm thick
mattress for the two and three-seater
and with 13 cm thick mattress for the
three-seater;
Warranty of construction - 2 years.
Корпус - ПДЧ, масив, зиг-заг пружини;
Крака - парен бук; Пълнеж на седалките
- пенополиуретан;
Пълнеж на гръбните възглавници силиконов пух; Свалящи се калъфи на
възглавниците;
Опция - напълно сваляща се за
почистване тапицерия на целия диван;
Опция
три
типа
разтегателни
механизми - с 5 см или с 10 см матрак
за двойния и тройния диван, или с 13 см
матрак за тройния диван;
Гаранция на конструкцията - 2 години.

B20-02a + B20-03
W 320 x D 195 x H 77
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Lexi
Compact and multifunctional, Lexi is
designed for smaller homes. Each of the
modules can be fitted with a chest to provide
extra storage space in your living room.
Optional folding-bed sytem for the
three-seater.
Лекси e специално разработен за помалки жилища. Изключително компактен
и многофункционален, той предлага
разнообразни варианти на изпълнение
и различни ъглови комбинации. Всеки
модул може да бъде изработен и с ракла,
което увеличава неговата практичност
за малки помещения. Тройният диван,
както и големия ъгъл, може да бъде
разтегателен.
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B90-00
W 82 x D 55 x H 40

B90-01
W 82 x D 90 x H 76

B90-02a
W 217 x D 90 x H 76

B90-02
W 162 x D 90 x H 76

B90-03
W 202 x D 90 x H 76

Complex solid frame - chipboard; Legs steamed beech; Mattress - polyurethane
foam; Back cushions - silicone wadding;
Textiles - removable cushion cases;
Optional - removable upholstery cover;
Optional - chests; Optional - folding-bed
mechanisms with 13 cm thick mattress for
the three-seater; Warranty of construction
- 2 years.
Корпус - ПДЧ; Крака - парен бук;
Пълнеж на седалките - пенополиуретан;
Пълнеж на гръбните възглавници силиконов пух; Свалящи се калъфи
на възглавниците; Опция - напълно
сваляща се тапицерия на целия диван;
Опция - ракли; Опция - разтегателен
механизъм в тройния диван; Гаранция
на конструкцията - 2 години.

B90-02 + B90-02a
W 253 x D217 x H 76

B90-03 + B90-02a
W 293 x D 217 x H 76

64

65

B12
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With a solid construction and exceptional comfort, B12 is one of our best selling sofas. It
has a built-in fold-out mechanism of the highest quality and easily converts into a sofa bed.
With its substantial depth and removable back pillows, B12 is large enough to sleep on, even
when unfolded.

Б12

Със здрава конструкция и изключителен комфорт, разтегателният Б12 е един от найпопулярните ни дивани. Има вграден разтегателен механизъм от най-високо качество
и лесно се превръща в удобно легло. Със своята значителна дълбочина и подвижни
възглавници на гърба, Б12 е достатъчно голям, за да се спи на него и без да се разтяга.
Уникалният разтегателен механизъм на тройния модул съчетава надеждност, комфорт
удобство при спане.
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The unique extension mechanism of the triple module
combines reliability, simplicity and sleep comfort.

B12-02a
W 160 x D 88 x H 80

B12-02
W 170 x D 88 x H 80

B12-03
W 218 x D 88 x H 80

Уникалният разтегателен механизъм на тройния
модул съчетава надеждност, простота и удобство
при спане.

Корпус - многолистов шперплат; Крака - парен бук;
Пълнеж на седалките - пенополиуретан; Пълнеж
на гръбните възглавници - силиконов пух; Свалящи
се калъфи на възглавниците; Разтегателен
механизъм на тройния модул с 10 см дебел матрак;
Гаранция на конструкцията - 5 години.
Complex solid frame - plywood; Legs - steamed
beech; Seats - polyurethane foam; Back cushions silicone wadding; Textiles - removable cushion cases;
Three seater - Valinor folding bed system, 10 cm thick
mattress; Warranty of construction - 5 years.

B12-02 + B12-02a
W 252 x D 160 x H 80

B12-03 + B12-02a
W 300 x D 160 x H 80
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Lucas
Lucas combines high quality, modern look,
comfort and ergonomy while keeping with
the current trends in upholstered furniture.
Aside from being stylish, elegant and
comfortable to sit on, this model is also
suitable for sleeping on thanks to its depth.
Lucas gives a feeling of freedom and
lightness due to its straight lines and choice
of fabric.
Cleaning under the sofa is no longer a
problem as the height of its solid wood legs
allows access for a cleaning robot.

Лукас
съчетава
високо
качество,
модерна визия, комфорт, ергономия и
най-актуалните тенденции в дизайна на
мека мебел. Стилен, елегантен и удобен
за сядане, моделът също е и подходящ
за спане, благодарение на дълбочината
си. Визията му, подсилена от ефектна
дамаска, създава чувство за свобода и
лекота в пространството.
Почистването под дивана вече не е
проблем, тъй като високите дървени
крака позволяват лесен достъп на робот
за чистене.

70

71

B66-01a
W 96 x D 95 x H 88
(41 cm seat high)

B66-01b
W 110 x D 95 x H 88

B66-02a
W 160 x D 93 x H 88

B66-01b + B66-01a
+ B66-02a
W 299 x D 160 x H 88

Complex solid frame - chip board, plywood;
Legs - steamed beech; Seats - zig-zag springs,
polyurethane foam; Back cushions - silicone
wadding; Warranty of construction - 2 years.
Корпус - шперплат, ПДЧ; Крака – парен бук;
Седалки - зиг-заг пружини и пенополиуретан;
Пълнеж на гръбните възглавници - силиконов
пух; Гаранция на конструкцията - 2 години.
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Alpine
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Alpine sofa is inspired by nature and based on the idea of a harmonious combination of soft
colors and natural wood. Its honey-toned armrests bring a contemporary and sophisticated
look to your home. Another advantage of Alpine sofa is that in just seconds it converts
quickly and easily into a double bed.

Алпин

Диван Алпин е вдъхновен от природата и хармоничната комбинация от топли цветове
и натурално дърво. Той е минималистичен, удобен и стилен. Подлакътниците с цвят
на мед внасят топлота, уют и едновременно изисканост във всяко помещение. Друго
предимство на диван Алпин е, че само за секунди той се превръща в комфортно двойно
легло. Изключително подходящ за малки пространства.
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B07-03
W 211 x D 94 x H 90

Корпус - многолистов шперплат; Крака - парен бук;
Пълнеж на седалките - пенополиуретан; Пълнеж
на гръбните възглавници - силиконов пух; Свалящи
се калъфи на възглавниците; Разтегателен
механизъм на тройния модул с 12 см дебел матрак;
Гаранция на конструкцията - 2 години.

- Минималистичен, удобен и стилен
- Много подходящ за малки пространства, без да се прави
копромис с удобството
- Свалящи се калъфи на гръбните възглавници
- Лесна трансформация от диван в легло
- Височина на сядане 44 см.

Complex solid frame - plywood; Legs - steamed
beech; Seats - polyurethane foam; Back cushions silicone wadding; Textiles - removable cushion cases;
Three seater - Valinor folding bed system, 12 cm thick
mattress; Warranty of construction - 2 years.

- Minimalistic, comfortable and stylish
- Very suitable for small spaces without compromising comfort
and style
- Removable pillow cases for easy maintenance
- Sofa bed option included
- Seat height - 44 cm

Sofa bed size - 130x200 cm

76

Размер на леглото в разтегнато положение - 130х200см
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Montmartre
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Montmartre represents a modern reading of the Art Deco style while it beautifully unites perfect
craftsmanship and exceptional comfort. Its design is inspired by the sea and influenced by the
unique work of Gaudí, the famous Catalan architect. Of course, the beauty of Montmartre doesn‘t
come at the expense of its comfort. The soft curves of this luxurious sofa give you the opportunity
to enjoy moments of pure relaxation. The extremely sophisticated quilted back is accomplished
using the finest materials and the latest technology in upholstery. Its natural beech legs are
shaped in the same style as its back and its strong construction offers impressive durability and
a 10-year warranty.

Монмартър

Великолепният Монмартър е създаден като модерен прочит на стила ар деко, като съчетава
съвършена изработка и изключителен комфорт. Дизайнът му е вдъхновен от морето и
представлява реверанс към творбите на Гауди, известния каталунски архитект. Разбира се,
красотата на Монмартър не е за сметка на удобството - ергономията и мекотата му отговарят
на високото ниво на дизайна. Меките извивки на този луксозен диван ви дават възможност да
се насладите на моменти на чиста релаксация. Изключително сложния за изпълнение прошит
гръб е постигнат с най-качествените материали и последните технологии в тапицерията.
Краката му от натурален бук са фрезовани в същия стил като гърба, а здравата конструкция
предлага изключителна издръжливост и 10-годишна гаранция.
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- Construction offers impressive durability
and a 10-year warranty
- Elegant and timeless design
- Strong craftsmanship details
- Perfect ergonomics
- Removable seat cases for easy maintenance
- The height of its 10 cm solid wood legs
allows access for a cleaning robot
- Environmentally friendly - made entirely of
plywood, beech and metal and no plastics
- Елегантен и вечен дизайн
- Перфектна ергономия
- Сваляща се тапицерия на седалките
за лесна поддръжка
- 10 см височина на буковите крака –
подходяща за робот за почистване
- Екологична конструкция - направена изцяло
от шперплат и метал - без пластмаси
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D07
W 110 x D 95 x H 85
(39 cm seat high)

D07
W 206 x D 95 x H 85
(39 cm seat high)

Complex solid frame - chip board, plywood;
Legs - steamed beech; Seats - zig-zag springs,
polyurethane foam; Back cushions - silicone
wadding; Warranty of construction - 10 years.
Корпус - шперплат, ПДЧ; Крака – парен бук;
Седалки - зиг-заг пружини и пенополиуретан;
Пълнеж на гръбните възглавници - силиконов
пух; Гаранция на конструкцията - 10 години.

D07
W 260 x D 95 x H 85
(39 cm seat high)
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Comfort
We carefully consider the comfort of all our products in relation to their
function, while striving to meet all ergonomic requirements for extended use.
Комфортът на всички изделия е внимателно преценен в съзвучие с
предназначението, като са спазени всички ергономични изисквания за
продължителна употреба.

Quality
We produce furniture of the highest quality, with great attention to detail
and no sparing of material. Our production team consists of experienced
designers, carpenters, upholsterers and seamstresses whose quality of
work is guaranteed by a sophisticated control system.
Valinor‘s sofas and chairs are produced with materials supplied by
companies from the European Union.
Our designs are registered at the Patent Office of the Republic of Bulgaria
under the following patents and trade marks: BG3727/21.05.1999;
BG3859/09.12.1999;
BG4211/07.08.2001;
BG4674/14.04.2003;
BG5687/17.05.2005; BG40983/07.12.2001.
All of our products are under warranty, ensuring free-of-charge repair and
maintenance for extensive periods of time in case of breakage or failure.
Ние произвеждаме мебели от най-високо качество, с изключително
внимание. Нашият производствен екип се състои от опитни дизайнери,
конструктори, дърводелци, тапицери и шивачки. Високото качество на
тяхната работа е гарантирано от стриктния производствен контрол.
Диваните и столовете на Валинор са изработени с материали от
европейски производители.
Някои от нашите патенти и запазени марки: BG 3727 / 21.05.1999; BG
3859 / 09.12.1999; BG 4674 / 14.04.2003; BG 5687 / 17.05.2005; BG 4211 /
07.08.2001; BG 40983 / 07.12.2001
Всички наши продукти, са с гаранция, осигуряваща безплатна
поправка и поддръжка в случай на конструктивна слабост.
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VALINOR, 4008 Plovdiv, Bulgaria
Intersection of Kuklensko
Chaussee and Ring Road
ВАЛИНОР, 4008, Пловдив
Кукленско шосе,
на разклона за Белащица
tel: 359 32 / 620 664;
mobile: 359 878 881 269;
e-mail: info@valinordesign.com
https:// www.valinordesign.com
Folow us at / Следвайте ни:
https://www.facebook.com/valinorfurniture
https://www.instagram.com/valinor/
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