Be•Anatomic
Az anatómia elvén alapszik.

Fedezze fel
webshopunkat!
Látogasson el a www.
revorinternational.hu oldalra és
válasszon további termékeink közül!
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Boxspring ágyszett a legújabb
generációs táskarugókkal.
Élvezze a tökéletes ergonómiai alátámasztást!
Mind az ágybox, mind a matrac Anatomic táskarugós magot tartalmaz.
Az Anatomic mag tökéletesen igazodik a test körvonalaihoz!

Mondriaan fejtámla
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Active Support
Technológia
Az Anatomic óriási különbséget nyújt a matracmag ergonómiáját
tekintve. Az Anatomic nyújtotta Active Support Technológiának
köszönhetően a fájdalmas nyomáspontokról megfeledkezhetünk.
A táskarugós matracokban leggyakrabban a csípő és a vállak környékén
alakítanak ki zónákat annak érdekében, hogy növeljék az alvás minőségét.
Az Anatomic matraccal és az Anatomic táskarugós maggal rendelkezőő
ágybox-szal mi még tovább megyünk!

A tökéletes éjszakai
alváshoz tervezve
Anatomic táskarugót
tartalmazó matracmag

aerofeel
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Válassza ki az Önnek
legjobban tetsző
lábakat!

Válasszon a belső térhez
passzoló, vagy azzal
kontrasztos színt!
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Az egyedülálló Anatomic
matracmag ‘Active Support’
technológiával tökéletesen igazodik a
test körvonalaihoz

Technikai információ

Újragondolt
táskarugós mag
A táskarugós matracoknál gyakran
a vállak és a csípő környékén
alakítanak ki zónákat, hogy az
alvás ergonómiáját növeljék.

Fej
Váll

A Be-Anatomic pillekönnyű 15 cm
magas táskarugós magjával mi ezt
a megoldást továbbgondoltuk!

Az Anatomic Active Support
Technológiája biztosítja, hogy
az egész test felületén optimális
legyen az alátámasztás.

A 7 zónás matracok legújabb
generációjának Active Support
Technológiája, 4 különböző
keménységi szint kifinomult
kombinációját takarja, ahol a
vállak és a medencetájéki zónák
alátámasztását optimalizálták. Az
Anatomic körvonalait egy speciális
anatómiai mintázatot követve
alakították ki.
Ez a dinamikus matracmag egy
ergonomikus boxspring ágyszettel
kombinálva tökéletesen egyenletes
alátámasztást biztosít, ezáltal
lehetővé teszi, hogy a test szó
szerint ‘ellazuljon’.

A hagyományos táskarugós
matracoknál, különösen a
vállak és a csípő környékén
túl nagy nyomás nehezedik
a testre.

Aktív
zónákra
osztva az
optimális
kényelem
érdekében

Derék
Csípő

Láb

Szimmetrikus &
megfordítható

aerofeel

Az Anatomic ortopéd és fizioterápiás szakemberekből álló
csoporttal való együttműködés eredményeként született
meg, annak érdekében, hogy minőségi alvást biztosítva
javítsa az alvás élményét.
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Bizonytalan a
színválasztásban?
Weboldalunkon könnyedén
kiválaszthat 5 Önnek
leginkább tetsző szövettípust,
melyekből kérésésre mintát
küldünk.

Szövetminta
www.revorinternational.hu

Széles
szövetválaszték
A Revor International ehhez az
ágyszetthez az időtlen és modern
szövetek és bőrhatású szövetek
széles választékát állította össze.
Könnyen kezelhető szövetek
hosszú élettartammal. Önnek
csak a szövettípust és a színt kell
kiválasztania.

Szövetminta
www.revorinternational.hu

Adjon Anatomic szettjének
futurisztikus megjelenést
‘Vita’ lábakkal!
Válasszon több mint 50 féle
szövet és bőrhatású szövet
közül!
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Válassza Signo vagy egyéb fejtámláink
valamelyikét!

Egyedülálló, Anatomic táskarugót
tartalmazó boxspring
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Tegye egyedivé saját Be-Anatomic ágyszettjét!
Pontosan tudja, hogy mi az amit szeretne? Akkor a legjobb helyen van!
A REVOR INTERNATIONAL-nél összerakhatja álmai ágyát, ami tökéletesen megfelel az Ön
ízlésének és kívánalmainak. Tegye egyedivé az ágyát és válassza ki, hogy mely elemeket
szeretné kombinálni az Ön által kiválasztott színben!

Válasszon ágyboxot!

Válasszon fejtámlát!

Fedezze fel a Revor
International termékeit!

Bizonytalan a
színválasztásban?

Szeretne még több stílusú és formájú
ágyszettet látni, szélesebb skálán válogatni
prémium kategóriájú fejtámláink és
hálószoba kiegészítőink közül? Látogasson
el a www.revorinternational.hu oldalra és
engedje szabadjára fantáziáját!

www.revorinternational.hu

Válasszon matracot!
Fedezze fel teljes matrackínálatunkat a
revorinternational.hu oldalon!

Weboldalunkon könnyedén kiválaszthatja
az Önnek leginkább tetsző szöveteket,
melyek közül 5 darabból ingyenes mintát
küldünk. Hát nem egyszerű?

Válasszon szövetet!
Válasszon a Revor International elérhető
szövetkínálatából!
www.revorinternational.hu

28
24 cm
Directo

Anatomic ágybox 28

Magasság: 120cm
Szélesség: ágybox szélessége

28 cm magas, Anatomic táskarugós box, 3D
csúszásgátló felülettel.

Szövetminta

Vitello Directo
Magasság: 120cm
Szélesség: ágybox szélessége

www.revorinternational.hu

Szélesség: 140, 160 és 180 cm (2 x 70 /2 x 80 /2 x 90)
Hossz: 200 cm

Anatomic / Anatomic Memory
28

Classico

Vitello Classico

Magasság: 120cm
Magasság: 120cm
Szélesség: ágybox szélessége Szélesség: ágybox szélessége

Elektromos ágybox 28
Magasság: 28 cm, elektromosan
szabályozható, 6 cm-es táskarugókkal.
3D csúszásgátló felülettel, vezeték nélküli
távirányítóval.

Válasszon lábat!

Vitello Joli

• Anatomic táskarugós matrac
(260 rugó/m2)
• 7 ergonomikus komfort zóna
• 2,5 cm hideghab alátámasztó réteg
• 4 cm HR / visco felső kényelmi réteg
• Huzat: cserélhető, 3D csúszásgátló
tükörszövet

Szövetminta
www.revorinternational.hu

Vitello Linea

Magasság: 120cm
Magasság: 120cm
Szélesség: ágybox szélessége Szélesség: ágybox szélessége

22 cm

Alto 10/16cm

B 10cm

B 16cm

Natúr/Akác/
Pácolt

Natúr, Tölgy,
Wengé

Natúr, Tölgy,
Wengé

Mondriaan Deluxe
* + felár

Vitello Deluxe

* + felár
Magasság: 120cm
Magasság: 120cm
Szélesség: ágybox szélessége Szélesség: ágybox szélessége

Flute 12cm
Fémfényű, Fekete

Linea
* + felár
Magasság: 120cm
Szélesség: ágybox szélessége
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Akác

Natúr

Wengé

Black

Pácolt

Tölgy

Joli
* + felár

Finland Anatomic /
Finland Anatomic Memory
• Anatomic táskarugós matrac
(260 rugó/m2)
• 7 ergonomikus komfort zóna
• 2,5 cm hideghab alátámasztó réteg
• 4 cm HR / visco felső kényelmi réteg
• Levehető huzat a boxspring ágy
szövetéből

Magasság: 120cm
Szélesség: ágybox szélessége
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Fedezze fel a Revor International
további termékeit!
Szeretne még több stílusú és formájú ágyszettet
látni, szélesebb skálán válogatni prémium
kategóriájú fejtámláink és hálószoba kiegészítőink
közül? Látogasson el a www.revorinternational.
hu oldalra és engedje szabadjára fantáziáját!

Találja meg az Önnek leginkább
megfelelő matracot!
Weboldalunkon könnyedén megtalálhatja az
Ön alvási szokásainak leginkább megfelelő
matracot. Egyszerűen látogasson el a www.
revorinternational.hu oldalra!

Bizonytalan a színválasztásban?
Még mindig nem biztos abban, hogy melyik szín
illik leginkább a hálószobájába? Látogasson el a
www.revorinternational.hu oldalra és rendeljen
5 ingyenes szövetmintát az Önnek leginkább
tetsző darabokból!

A Be-Anatomic a REVOR INTERNATIONAL, ágy-és matracgyártó cég terméke. A
cég filozófiája a mindenki számára elérhető kényelmesebb alvás és egészségesebb
ergonómia megteremtésén alapszik.
REVOR INTERNATIONAL a
család tagja

www.revorinternational.hu

Magyar termék

