
Mimoriadna
     %ponuka

Garancia
25/5

Všetky postele Spirit Continental sú dodávané s plnou zárukou 5 rokov a zárukou 25 rokov na poškodenie drevených rámov 

alebo pružín. Podrobné podmienky nájdete v záručnom liste Vašej postele. Pri výrobe postelí boli použité výhradne 

prvotriedne certifikované materiály.

Kontinentálne postele Spirit.
Spánok, ktorý má dušu.

Akčná „Mimoriadna ponuka“ platí od 1. 4. 2017 do odvolania. Ponuka je platná iba pre rozmery 180 x 200 cm v uvedenej konfigurácii 

(čelo a topper podľa výberu, nožičky drevené (kocka a kváder v prírodnom, tmavom alebo bielom olejovaní - podľa katalógu) 

alebo plechové Chróm, poťahové látky lipová zeleň / čierna / šedá režná / šedo-biela / glenn / scott. Pri posteli si môžete zvoliť

 tuhosť matraca, mäkší - Soft; stredná tuhosť - Medium; tuhší - Hard. Predĺženie do 220 cm za príplatok +20%. 

Ostatné kombinácie a varianty podľa platného cenníka a katalógu.

VÁŠ AKČNÝ VÝBER:

Podmienky akcie

www.spirit-continental.sk

Šedá režná
(na fotografii President)

Šedo-biela
(na fotografii Mayor)

Čierna
(stávka na istotu elegancie)

Lipová zeleň
(na fotografii Senator)

Kváder/kocka Rohová L - buk Rohová L - dub Plechová L - chróm Rohová L - ALU buk

Topper Latex Soft
najjemnejší, pružný komfort;

cca 8 cm

Topper Latex Medium
jemný, pružný, pevnejší pocit;

cca 8 cm

Topper Visco Soft
mäkučký, pamäťový, odľahčujúci;

cca 8 cm

Topper Visco Medium
stredná tuhosť, pamäťový, odľahčujúci;

cca 8 cm

Topper Ocean Blue
úžasne elastický, neprehrieva

ani nechladí, cca 8 cm

Topper Páperový
všetko objímajúce pohodlie

kačacieho peria, cca 4 cm

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

Šírka 180 cm (podľa lôžka). Nadčasové.
Fotili sme s posteľou Mayor.

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

Šírka 180 cm (podľa lôžka). Výrazné.
Fotili sme s posteľou Senator.

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

Šírka 180 cm (podľa lôžka). Impozantné.
Fotili sme s posteľou President.

Glenn
(károvaná látka)

Scott
(károvaná látka)

Kárované látky Glenn a Scott je možné okrem použitia na celý komplet (box, matrac, čelo) tiež kombinovať so základnými farbami.

Jednotný príplatok za károvanú látku je pri akomkoľvek použití 109 €.

Základné  farby
Štvorica základných farieb

také, aké ich poznáte.

Novinka na rok 2017
Exkluzívne kárované látky, ktoré

dodajú Vašej spálni štýl.



Mayor Senator President

5 zón, 2054 pružín Pocket + Pocket + Mini-Bonell.
Na výber * (viď podmienky akcie na zadnej strane):
čalúnnická látka, topper, nožičky, čelo.
Viac o posteli Mayor v katalógu.

7 zón, 2865 pružín Multi-Pocket + Pocket + Mini-Pocket.
Na výber * (viď podmienky akcie na zadnej strane):
čalúnnická látka, topper, nožičky, čelo.
Viac o posteli Senator v katalógu.

bežná
posteľ

dokonalá
posteľ bežná

posteľ

dokonalá
posteľ bežná

posteľ

dokonalá
posteľ

7 zón, 5011 pružín Super-Multi-Pocket AirForce+ Pocket + Mini-Pocket.
Na výber * (viď podmienky akcie na zadnej strane):
čalúnnická látka, topper, nožičky, čelo.
Viac o posteli President v katalógu.

    6.299 €
5.555 €      

-744 €    4.959 €
4.444 €      

-515 €    3.330 €
2.959 €      

-371 €


