
Mimořádná
     %nabídka

Kontinentální postele Spirit. Spánek, který má duši. 

   Continental
& Adaptix

Garance 25/5
Postele Spirit Continental jsou dodávány s plnou zárukou 5 let (u řady Adaptix včetně motorů) a zárukou 25 let na poškození dřevěných rámů nebo pružin (u řady Adaptix včetně mechanických částí polohovacích mechanismů).

Podrobné podmínky naleznete v záručním listu Vaší postele. Při výrobě postelí byly použity výhradně prvotřídní certifikované materiály.

Akční „Mimořádná nabídka“ platí od 1. 5. 2018 do odvolání. Nabídka je platná pouze pro rozměry postelí 180 x 200, 160 x 200 a 140 x 200 cm (prodloužení do 220 cm za příplatek +20 %) v uvedené konfiguraci:
Čelo a Topper dle výběru (jakákoli výška a provedení čela dle katalogu, jakýkoli topper dle katalogu včetně provedení Split a Combi, vyjma Péřového topperu, který není součástí akční nabídky).

Nožičky dřevěné či chromové (viz paleta níže). Máte také možnost výběru z designových kovaných nebo skleněných nožiček, které lze za příplatek doobjednat (viz standardní ceník - odečtěte dřevěné / chromové, přičtěte designové).
Potahové látky z řady Spirit Classic (viz paleta níže), v rámci Mimořádné nabídky si můžete zvolit skutečně kteroukoli látku z palety Spirit Classic.

Potahové látky z řady Spirit Design nebo individuální čalounění Vaší látkou: Akční ceny pro Spirit Design konfigurace jsou uvedeny uvnitř letáku - vzhledem k široké paletě vždy žádejte u prodejce vzorníky Spirit Design.
Matrace: u postele si zvolte tuhost matrace: měkčí - Soft; střední - Medium; tužší - Hard. Kombinujte! Každá polovina lehací plochy a/nebo strana matrace může být jinak tuhá.

Ostatní kombinace a varianty pouze dle platného ceníku Spirit Classic / Spirit Design a katalogu Spirit Continental / Spirit Continental Adaptix. Fotografie jsou ilustrační, chyby a změny vyhrazeny.

VÁŠ AKČNÍ VÝBĚR:

Podmínky akce

www.spirit-continental.cz

Kvádr/krychle 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, 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

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

Šířka 180 / 160 / 140 cm (dle lůžka). Nadčasové.
Fotili jsme s postelí Continental Mayor.

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

Šířka 180 / 160 / 140 cm (dle lůžka). Výrazné.
Fotili jsme s postelí Continental Senator a Adaptix President.

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

Šířka 180 / 160 / 140 cm (dle lůžka). Impozantní.
Fotili jsme s postelí Continental President a Adaptix Senator.

Šedá režná Tyrkys Šedo-hnědá Lipová zeleň Šedo-bílá Pepř Šedo-modráModrá Šedo-modrá blankytná

Fialová Cihlová Žlutozelená Petrolej Hnědo-béžová ČernáGlenn - 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
Čalounické látky v luxusním designovém provedení „Spirit Design“ jsou k dispozici v rámci akce také za zvýhodněnou cenu.

Vzhledem k neuvěřielně širokým možnostem je nenajdete v tomto letáku, ani v katalogu, ale pouze u našich prodejců Spirit,
kteří Vám ochotně paletu předvedou a poradí s výběrem. Samozřejmě s sebou můžete přivést svého architekta nebo designéra,

který Vám s výběrem a doladěním postele k Vašemu interiéru pomůže. V rámci cen Spirit Design je možné realizovat i čalounění
přímo Vaší látkou - po konzultaci s naším technologem a potvrzením vhodnosti dané látky.



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.

Spirit Continental Spirit Continental Adaptix

    119.900 Kč

99.900 Kč      
-20.000 Kč

Akční nabídka v čalounění

Spirit Classic

    149.900 Kč

119.900 Kč      
-30.000 Kč

Akční nabídka v čalounění

Spirit Design

    159.900 Kč

139.900 Kč      
-20.000 Kč

Akční nabídka v čalounění

Spirit Classic

    189.900 Kč

159.900 Kč      
-30.000 Kč

Akční nabídka v čalounění

Spirit Design

    199.900 Kč

169.900 Kč      
-30.000 Kč

Akční nabídka v čalounění

Spirit Classic

    229.900 Kč

199.900 Kč      
-30.000 Kč

Akční nabídka v čalounění

Spirit Design

Senator President
Polohovací systém Adaptix 12 kN, 7 zón, bezdrátové ovládání / APP
2331 pružin Multi-Pocket + Mini-Pocket. Elasto-Max.
Na výběr * (viz podmínky akce na zadní straně):
čalounická látka, topper, nožičky, čelo.
Více o posteli Senator Adaptix v katalogu.

běžná polohovatelná
postel

dokonalá polohovatelná
postel běžná polohovatelná

postel

dokonalá polohovatelná
postel

Polohovací systém Adaptix 12 kN, 7 zón, bezdrátové ovládání / APP
4477 pružin Super-Multi-Pocket AirForce + Mini-Pocket. Elasto-Max.
Na výběr * (viz podmínky akce na zadní straně):
čalounická látka, topper, nožičky, čelo.
Více o posteli President Adaptix v katalogu.

    359.900 Kč

299.900 Kč      
-60.000 Kč

Akční nabídka v čalounění

Spirit Classic

    389.900 Kč

329.900 Kč      
-60.000 Kč

Akční nabídka v čalounění

Spirit Design

    399.900 Kč

349.900 Kč      
-50.000 Kč

Akční nabídka v čalounění

Spirit Classic

    439.900 Kč

379.900 Kč      
-60.000 Kč

Akční nabídka v čalounění

Spirit Design

AdaptixAdaptix

Foto: čelo Quadro, látka Spirit Classic - šedo-bílá, nožičky kvádr. 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 - chromové. Foto: čelo Rolls, látka Spirit Classic - šedo-modrá blankytná, nožičky Torze.


