
Mimoriadna
       %ponuka

Kontinentálne postele Spirit. Spánok, ktorý má dušu. 

   Continental
& Adaptix

Garancia 25/5
Postele Spirit Continental sú dodávané s plnou zárukou na 5 rokov (rad Adaptix vrátane motorov) a zárukou 25 rokov na poškodenie drevených rámov/pružín (rad Adaptix vrátane mechanických častí polohovacích mechanizmov).

Podrobné podmienky nájdete v záručnom liste Vašej postele. Pri výrobe postelí boli použité výhradne prvotriedne certifikované materiály.

Akčná „Mimoriadna ponuka“ platí od 1. 5. 2018 do odvolania. Ponuka je platná iba pre rozmery postelí 180 x 200, 160 x 200 a 140 x 200 cm (predĺženie do 220 cm za príplatok +20 %) v uvedenej konfigurácii:
Čelo a Topper podľa výberu (akákoľvek výška a prevedenie čela podľa katalógu, akýkoľvek topper podľa katalógu vrátane prevedení Split a Combi, okrem Páperového topperu, ktorý nie je súčasťou akčnej ponuky).

Nožičky drevené či chrómované (viď paleta nižšie). Máte tiež možnosť výberu z dizajnových kovaných alebo sklenených nožičiek, ktoré sa dajú za príplatok doobjednať
(viď štandardný cenník - odpočítajte drevené / chrómované, pripočítajte dizajnové).

Poťahové látky z radu Spirit Classic (viď paletu nižšie), v rámci Mimoriadnej ponuky si môžete zvoliť skutočne ktorúkoľvek látku z palety Spirit Classic.
Poťahové látky z radu Spirit Design alebo individuálne čalúnenie Vašou látkou: Akčné ceny pre Spirit Design konfigurácie sú uvedené vo vnútri letáka - vzhľadom na širokú paletu vždy žiadajte od predajcu vzorkovníky Spirit Design.

Matrace: pri posteli si zvoľte tuhosť matraca: mäkší - Soft; strednú tuhosť - Medium; tuhší - Hard. Kombinujte! Každá polovica ložnej plochy a/alebo strana matraca môže byť inak tuhá.
Ostatné kombinácie a varianty iba podľa platného cenníka Spirit Classic / Spirit Design a katalógu Spirit Continental / Spirit Continental Adaptix. Fotografie sú ilustračné, chyby a zmeny vyhradené.

VÁŠ AKČNÝ VÝBER:

Podmienky akcie

www.spirit-continental.sk

Kváder/kocka Rohová L - buk Rohová L - dub Kovová L - chrom Rohová L - ALU buk

Topper Latex Soft
Nejjemnější, 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

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

Šírka 180 / 160 / 140 cm (podľa lôžka). Nadčasové.
Fotili sme s posteľou Continental Mayor. 

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

Šírka 180 / 160 / 140 cm (podľa lôžka). Výrazné.
Fotili sme s posteľou Continental Senator a Adaptix President.

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

Šírka 180 / 160 / 140 cm (podľa lôžka). Impozantné.
Fotili sme s posteľou Continental President a Adaptix Senator.

Šedá režná Tyrkys Šedo-hnedá Lipová zeleň Šedo-biela Čierne korenie Šedo-modráModrá Šedo-modrá blankytná

Fialová Tehlová Žltozelená Petrolejová Hnedo-béžová ČiernaGlenn - károvaná látka Scott - károvaná látka

Preston - Leather Look No. 21
Novinka 2018

Preston - Leather Look No. 22
Novinka 2018

Preston - Leather Look No. 96
Novinka 2018
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Spirit Design
Čalúnnické látky v luxusnom dizajnovom prevedení „Spirit Design“ sú k dispozícii v rámci akcie tiež za zvýhodnenú cenu.

Vzhľadom na neuveriteľne široké možnosti ich nenájdete v tomto letáku, ani v katalógu, ale iba u našich predajcov Spirit,
ktorí Vám ochotne paletu predvedú a poradia s výberom. Samozrejme si môžete so sebou priviesť svojho architekta alebo dizajnéra,

ktorí Vám s výberom a doladením postele k Vášmu interiéru pomôžu. V rámci cien Spirit Design je možné realizovať
i čalúnenie priamo Vašou látkou - po konzultácii s našim technológom a potvrdením vhodnosti danej látky.



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
postel

dokonalá
postel bežná

postel

dokonalá
postel bežná

postel

dokonalá
postel

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

Spirit Continental Spirit Continental Adaptix

    4.758 €
3.970 €     

-788 €

Akčná ponuka čalúnenia

Spirit Classic

    5.948 €
4.760 €      

-1.188 €

Akčná ponuka čalúnenia

Spirit Design

    6.345 €
5.560 €     

-785 €

Akčná ponuka čalúnenia

Spirit Classic

    7.536 €
6.350 €      

-1.186 €

Akčná ponuka čalúnenia

Spirit Design

    7.933 €
6.750 €      

-1.183 €

Akčná ponuka čalúnenia

Spirit Classic

    9.123 €
7.940 €      

-1.183 €

Akčná ponuka čalúnenia

Spirit Design

Senator President
Polohovací systém Adaptix 12 kN, 7 zón, diaľkové ovládanie / APP
2331 pružín Multi-Pocket + Mini-Pocket. Elasto-Max.
Na výber * (viď podmienky akcie na zadnej strane):
čalúnnická látka, topper, nožičky, čelo.
Viac o posteli Senator Adaptix v katalógu.

bežná polohovateľná
postel

dokonalá polohovateľná
postel běžná polohovatelná

postel

dokonalá polohovatelná
postel

Polohovací systém Adaptix 12 kN, 7 zón, diaľkové ovládanie / APP
4477 pružín Super-Multi-Pocket AirForce + Mini-Pocket. Elasto-Max.
Na výber * (viď podmienky akcie na zadnej strane):
čalúnnická látka, topper, nožičky, čelo.
Viac o posteli Senator Adaptix v katalógu.

    14.282 €
11.910 €      

-2.372 €

Akčná ponuka čalúnenia

Spirit Classic

    15.472 €
13.100 €      

-2.372 €

Akčná ponuka čalúnenia

Spirit Design

    15.869 €
13.890 €     

-1.979 €

Akčná ponuka čalúnenia

Spirit Classic

    17.456 €
15.080 €      

-2.376 €

Akčná ponuka čalúnenia

Spirit Design

AdaptixAdaptix

Foto: čelo Quadro, látka Spirit Classic - šedo-biela, nožičky kváder. Foto: čelo Rolls, látka Spirit Classic - lipová zeleň, nožičky Glass Orb. Foto: čelo Metropolis, látka Spirit Classic - šedá režná, nožičky Baroko. Foto: čelo Quadro, látka Spirit Classic - fialová, nožičky kovové – chrómované. Foto: čelo Rolls, látka Spirit Classic - šedo-modrá blankytná, nožičky Torze.


