
Kontinentálne postele Spirit.
Spánok, ktorý má dušu. 

Káro

Kontinentálne postele Spirit. Spánok, ktorý má dušu.

Dokonalé pohodlie pre telo i dušu, individuálny dizajn pre Vašu osobitosť.

Remeselnosť domáceho výrobcu postelí a matracov, um našich kováčov a sklárov.

www.spirit-continental.sk

Káro kombinácia
Vyobrazená kombinácia čela Metropolis 160 cm

v károvanej  látke Scott s posteľou President

vo farbe lipová zeleň. Doplnené 4 nožičkami

Glass Orb Uranium.

Taburet
Spirit

Glass Orb
Uranium

Károvaná látka
Glenn

Károvaná látka
Scott

na čele Metropolis



Nebojte sa odieť svoju kontinentálnu posteľ Spirit do károvaného štýlu. Nebojte sa 

urobiť to, po čom zo srdca túžite. Buďte originálni s Mayorom, Senatorom                      

či Presidentom. Zvoľte si čisto károvaný variant alebo iba kárované čelo (Metropolis, 

Quadro, Rolls). Nech sa rozhodnete akokoľvek, výsledok bude perfektný.

Po starostlivom výbere Vám predkladáme dve nadčasové, moderné kárované           

čalúnnické látky. Farebne výraznejší variant Scott a zemito decentný Glenn.

Ešte viac možností pre Váš individuálny štýl
Ako na klavíri ladíte desiatky strún, tak aj svoju posteľ môžete ladiť v množstve detailov. Preto sme 

pripravili nové sklenené nožičky Glass Orb Uranium. Uránové sklo vyčaruje paletu mystických          

odtieňov od žltej po zelenú, v závislosti na osvetlení. A choďte ešte ďalej - doplňte svoju posteľ         

károvaným otomanom alebo nanovo aj  Taburetom Spirit s úložným priestorom.

Ešte viac starostlivosti o Vaše telo
Všetky postele Spirit si môžete objednať s rozdielnou tuhosťou polovíc ložných plôch ich matracov -       

- prevedenie Combi Fix. Zoberte, napríklad, tuhšiu polovicu matraca Hard pre seba a jemnejšiu 

Medium pre partnerku. Matrac je samozrejme v jednom kuse; kombinácia tuhostí Soft/Medium;   

Medium/Hard; Soft/Hard je použitá na oboch stranách matraca, nič Vám teda nebráni matrac, podľa 

potreby, otáčať.

Káro - nadčasovo štýlové

Taburet Spirit
s úložným priestorom a mechanickým vyklápaním.

Vonkajšie rozmery cca 80 x 75 x 43 cm

(38 cm bez drevených nožičiek).

Čisto károvaná posteľ
Vyobrazený variant Senator 180 x 200 cm s čelom Metropolis 160 cm,

So 4 nožičkami Dub-kváder, v transparentnom bielom morení. Károvaná čalúnnická látka Scott.


