Káro kombinace

Vyobrazena kombinace čela Metropolis 160 cm
v kárované látce Scott s postelí
President v barvě lipová zeleň.
Doplněno 4 nožičkami
Glass Orb Uranium.

Károvaná látka
Scott
na čele Metropolis

Károvaná látka
Glenn

Káro

Taburet
Spirit

Glass Orb
Uranium
Kontinentální postele Spirit. Spánek, který má duši.
Dokonalé pohodlí pro tělo i duši, individuální design pro Vaši osobitost.
Řemeslnost domácího výrobce postelí a matrací, um našich kovářů a sklářů.
www.spirit-continental.cz

Kontinentální postele Spirit.
Spánek, který má duši.

Káro - nadčasově stylová
Nebojte se odít svoji kontinentální postel Spirit do károvaného stylu. Nebojte se udělat
to, po čem ze srdce toužíte. Buďte originální s Mayorem, Senatorem či Presidentem.
Zvolte si celokárovanou variantu nebo jen kárované čelo (Metropolis, Quadro, Rolls).
Ať se rozhodnete jakkoli, výsledek bude perfektní.
Po pečlivém výběru Vám předkládáme dvě nadčasové, moderní kárované čalounické
látky. Barevněji výraznější variantu

Scott a zemitě decentní Glenn.

Ještě více možností pro Váš individuální styl
Jako i klavír ladíte v desítkách jeho strun, i svoji postel můžete ladit ve spoustě detailech. Proto jsme
připravili nové skleněné nožičky Glass Orb Uranium. Uranové sklo vykouzlí paletu mystických odstínů

Taburet Spirit

od žluté po zelenou v závislosti na osvětlení. A jděte ještě dál - doplňte svoji postel károvaným oto-

s úložným prostorem a mechanickým vyklápěním.
Vnější rozměry cca 80 x 75 x 43 cm
(38 cm bez dřevěných nožiček).

manem nebo nově i Taburetem Spirit s úložným prostorem.

Ještě více péče o Vaše tělo
Všechny postele Spirit můžete objednat s rozdílnou tuhostí polovin lehacích ploch jejich matrací - provedení Combi Fix. Vezměte třeba tužší polovinu matrace Hard pro sebe a jemnější Medium pro

partnerku. Matrace je samozřejmě v jednom kuse; kombinace tuhostí Soft/Medium; Medium/Hard;
Soft/Hard je použita na obou stranách matrace. Nic Vám tedy nebrání matraci dle potřeby otáčet.

Celokárovaná postel

Vyobrazena varianta Senator 180 x 200 cm s čelem Metropolis 160 cm,
4 nožičkami Dub-kvádr v transparentním bílém moření. Károvaná čalounická látka Scott.

