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Fedezze fel  
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Pihentető és természetes alvás
Olyan ágyat keres, mely nyugodt és természetes éjszakai alvást biztosít Önnek? 

Akkor a legjobb választás a Be-Relax ágyszett, mellyel az alvás igazán pihentető.

Akár kárpitozott matracot keres, akár hagyományosat, akár topperrel vagy anélkül, 

a Be-Relax termékcsalád számos lehetséges kombinációja biztosítja, hogy ágya az 

exclusive megjelenés mellett a lehető legkényelmesebb legyen.

Szövet: 
Hopper khaki

Twin Small 
éjjeliszekrény

Ergonomikus táskarugós box
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Venezia fejtámla

4



Válassza Venezia 
vagy egyéb 

fejtámláink 
valamelyikét!

25cm

B-láb 16cm
tölgy

A tökéletes 
éjszakai alváshoz 
tervezve

Váltson elektromosra!
Egyike azoknak, akik szeretnek reggelente az ágyban sokáig 

lustálkodni? Vagy egyike azoknak az éjszakai baglyoknak, akik 

szeretnek elalvás előtt egy jó könyvet olvasni? 

Az elektromos Be-Relax-nek köszönhetően a legnagyobb 

kényelmben lehet része. Vezeték nélküli távirányítóval, vagy 

mobiltelefonos applikációval egyszerűen megválaszthatja a 

legkényelmesebb pozíciót, amelyre Önnek éppen szügsége van.
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Kombinálja 
ágyszettjét 
a hozzáíllő 
éjjeliszekrénnyel!

Válasszon fejtámlát 
a Be-Relax 
kínálatából!

Széles szövetválasztékVálassza ki az 
Önnek legjobban 
tetsző lábat!

Topper

Finland Allison 
Deluxe matrac

Engedje szabadjára 
kreativitását!
Gyakran hallhatjuk, hogy a „választás 

stresszel jár”. A Revor-nál más a 

helyzet. Hatalmas kínálatunkból 

kiválasztott néhány elemmel mindig 

biztosítjuk a tökéletes kombinációk 

megvalósítását. 

Modern vagy klasszikus design? 

A szövetek bőséges 

színválasztékának és a Be-

Relax választási lehetőségeinek 

köszönhetően biztos lehet benne, 

hogy könnyedén megtalálja az 

Önnek legmegfelelőbb ágyat!
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Széles 
szövetválaszték

Valódi szövetminta saját szobájának 

természetes fényviszonyai között. 

Sokkal könnyebb így választani, mintha 

csak papíron látná. 

Fedezze fel teljes szövetkínálatunkat 

honlapunkon és rendeljen ingyenes 

szövetmintát! 

Válasszon több mint 50 
féle szövet és bőrhatású 
szövet közül!

Bizonytalan a 
színválasztásban?

Weboldalunkon könnyedén 
kiválaszthat 5 Önnek 
leginkább tetsző szövettípust, 
melyekből kérésésre mintát 
küldünk.Minden ízlést 

kielégítő színválaszték

Szövet vagy 
bőrhatású szövet... 
Az Ön döntése!

Kárpitozott 
matrac + topper

Szövetminta
www.revorinternational.hu

www.revorinternational.hu

Szövetminta

10 11



Milano fejtámla

Primo Small 
éjjeliszekrény

Flute lábunk a fekete 
mellett fémfényű 
kivitelben is elérhető

Széles szövetkínálatunkból 
garantáltan megtalálja az Önnek 
leginkább tetsző színt
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Tegye egyedivé Be-Relax 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 ágyát és válassza ki, hogy mely elemeket 

szeretné kombinálni az Ön által kiválasztott színben!

Válasszon lábat!

Válasszon ágyboxot! Válasszon fejtámlát!

Ágybox 24
24 cm magas, táskarugós box
Szélesség: 140, 160 és 180 cm (2 x 70 /2 x 80 /2 x 90)
Hossz: 200 cm

Ágybox 28 * + felár 
28 cm magas, táskarugós box.

Elektromos ágybox 25
Magasság: 25 cm, elektromosan 
szabályozható. 6 cm-es táskarugókkal. 
3D csúszásgátló felülettel, vezeték nélküli 
távirányítóval.
Szélesség: 140, 160 és 180cm (2 x 70 /2 x 80 /2 x 90)
Hossz: 200 cm

B 10cm
Natúr/Wengé/
Tölgy

Flute 12cm
Fémfényű/Fekete

B 16cm
Natúr/Wengé/
Tölgy

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

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

Milano
Magasság: 120 cm
Szélesség: ágybox szélessége

Roma
Magasság: 120 cm
Szélesség: ágybox szélessége

24

Tonto
Magasság: 120 cm
Szélesség: ágybox szélessége

Natúr FeketeWengé

25

Tölgy

j

Válasszon szövetet!Válasszon matracot!
Válasszon a Revor international elérhető 
szövetkínálatából!
www.revorinternational.hu.Fedezd fel teljes matrackínálatunkat a 

www.revorinternational.hu oldalon!

Allison Deluxe / Allison Memory Deluxe

• Táskarugós matrac (250 rugó/m2)
• 7 ergonomikus komfort zóna
• 4 cm HR / Visco alátámasztó réteg
• 4 cm HR / Visco felső kényelmi réteg
• Cserélhető huzattal

Finland Allison Deluxe/
Finland Allison Memory Deluxe

• Táskarugós matrac (250 rugó/m2)
• 7 ergonomikus komfort zóna
• 4 cm HR / Visco alátámasztó réteg
• 4 cm HR / Visco felső kényelmi réteg/
• Levehető huzat a boxspring ágy szövetéből

Szövetminta
www.revorinternational.hu

www.revorinternational.hu

Szövetminta

 www.revorinternational.hu

Fedezze fel a Revor 
International 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 oldalára és 
engedje szabadjára fantáziáját!

Bizonytalan a 
színválasztásban?

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

24 cm

27 cm
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A Be-Relax a REVOR INTERNATIONAL ágy- és matracgyártó cég terméke. A cég 
filozófiája a mindenki számára elérhető kényelmesebb alvás és egészségesebb 

ergonómia megteremtésén alapszik.

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 oldalára és engedje szabadjára fantáziáját!

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!

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!

REVOR INTERNATIONAL a  
család tagja

www.revorinternational.hu Magyar termék


