
Mimořádná
     %nabídka

Garance
25/5

Všechny postele Spirit Continental jsou dodávány s plnou zárukou 5 let a zárukou 25 let na poškození

dřevěných rámů nebo pružin. Podrobné podmínky naleznete v záručním listu Vaší postele.

Při výrobě postelí byly použity výhradně prvotřídní certifikované materiály. Kontinentální postele Spirit.
Spánek, který má duši. 

Akční „Mimořádná nabídka“ platí od 1. 4. 2016 do odvolání. Nabídka je platná pouze pro rozměry

180 x 200 cm v uvedené konfiguraci (čelo a topper dle výběru, nožičky dřevěné

(krychle a kvádr v přírodním, tmavém nebo bílém olejování - dle katalogu) nebo plechové Chrom,

potahové látky lipová zeleň / černá / šedá režná / šedo-bílá. U postele si můžete zvolit tuhost matrace,

měkčí - Soft; střední tuhost - Medium; tužší - Hard. Prodloužení do 220 cm za příplatek +20%.

Ostatní kombinace a varianty dle platného ceníku a katalogu.

VÁŠ AKČNÍ VÝBĚR:

Podmínky
akce

www.spirit-continental.cz

Šedá režná
(na fotografii President)

Šedo-bílá
(na fotografii Mayor)

Černá
(sázka na jistotu elegance)

Lipová zeleň
(na fotografii Senator)

Kvádr/krychle Rohová L - buk Rohová L - dub Plechová L - chrom Rohová L - ALU buk

Topper Latex Soft
Nejjemnější, pružný komfort;

cca 8 cm

Topper Latex Medium
Jemný, pružný, pevnější pocit;

cca 8 cm

Topper Visco Soft
Měkoučký, paměťový, odlehčující;

cca 8 cm

Topper Visco Medium
Střední tuhost, paměťový, odlehčující;

cca 8 cm

Topper Ocean Blue
Úžasně elastický, nepřehřívá ani nechladí,

cca 8 cm

Topper Péřový
Všeobjímající pohodlí kachního peří,

cca 4 cm

Čelo QUADRO
Výšky 160 / 150 / 140 / 130 / 120 cm.

Šířka 180 cm (dle lůžka). Nadčasové.
Fotili jsme s postelí Mayor.

Čelo ROLLS
Výšky 160 / 150 / 140 / 130 / 120 cm.

Šířka 180 cm (dle lůžka). Výrazné.
Fotili jsme s postelí Senator.

Čelo METROPOLIS
Výšky 160 / 150 / 140 / 130 / 120 cm.
Šířka 180 cm (dle lůžka). Impozantní.

Fotili jsme s postelí President.



Mayor Senator President

5 zón, 2054 pružin Pocket + Pocket + Mini-Bonell.
Na výběr * (viz podmínky akce na zadní straně):
čalounická látka, topper, nožičky, čelo.
Více o posteli Mayor v katalogu.

7 zón, 2865 pružin Multi-Pocket + Pocket + Mini-Pocket.
Na výběr * (viz podmínky akce na zadní straně):
čalounická látka, topper, nožičky, čelo.
Více o posteli Senator v katalogu.

běžná
postel

dokonalá
postel běžná

postel

dokonalá
postel běžná

postel

dokonalá
postel

7 zón, 5011 pružin Super-Multi-Pocket AirForce+ Pocket + Mini-Pocket.
Na výběr * (viz podmínky akce na zadní straně):
čalounická látka, topper, nožičky, čelo.
Více o posteli President v katalogu.

    169.900 Kč

149.900 Kč      
-20.000 Kč    133.900 Kč

119.900 Kč      
-14.000 Kč    89.900 Kč

79.900 Kč      
-10.000 Kč


