Be•Chill

A stresszmentes választás

Ergonomikus Boxspring ágy
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Mit takar a név?
A név önmagáért beszél. A Be-chill szett azok számára készült, akik nem érik be egy
nyugodt éjszakai alvásnál kevesebbel. Egy olyan ágyszettet alkottunk meg, amely a
tökéletes éjszaka kelléke. Ezzel az összeállítással megkönnyítjük a választást, így csak
egyetlen dolgon kell törnie a fejét: melyik szín illik leginkább az otthonába.

Chill Fejtámla

Allison Plus
táskarugós matrac

24cm

Kombinálja szettjét
hozzáillő éjjeliszekrénnyel!
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Kérjen tőlünk 5 db
ingyenes szövetmintát
weboldalunkon keresztül!
www.revorinternational.hu

Válassza ki
szövetét!

A kevesebb néha több.
A Be-Chill ágyszettek 6 időtlen színben érhetők el: 2 bőrhatású szövet és 4 szövet.
Ezeket külön a Be-Chill koncepció számára választottuk ki.
Melyik szín illik legjobban az Ön hálószobájába?

Szövetminta
www.revorinternational.hu

SZÖVET

Samos 18687 Frost

SZÖVET

Samos 18729 Peacock

SZÖVET

Nero 60 Light Grey

SZÖVET

Nero 67 Anthracite

BŐRHATÁSÚ

LR07 Cabernet Anthracite

Leg Fundamental
Wengé 12cm
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BŐRHATÁSÚ

LR10 Cabernet Taupe
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Tegye egyedivé Be-Chill 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!

Ha szélesebb
fejtámlát
szeretne,
válassza
‘Chill Oversize’
modellünket
az extra méret
érdekében!

Kárpitozott box

Szélsesség: 90,140, 160 vagy
180 cm

24

(90 / 2 x 70 / 2 x 80 / 2 x 90)

Hossz: 200 cm

Chill box
24 cm magas, bonell rugós kivitelezésben

Chill
Magasság: 90 vagy 105 cm
Szélesség: box szélessége + 6cm

90/105

Válassza ki
fejtámláját!

Chill Oversize
Magasság: 90 vagy 105 cm
Szélesség: box szélessége + 2x13
cm (kivéve a 90-es box: 2x8cm)

Allison Plus
Szélesség: 90, 140, 160 vagy 180 cm
Hosszúság: 200 cm

Az Ön matraca

Válasszon lábat!

Táskarugós matrac
(250 rugó/m2)
7 ergonomikus komfort zónával,
2,5 cm HR alátámasztó és fedő
réteggel,
cserélhető, cipzáros huzattal.
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Fundamental

B-láb
Wengé / Natúr

Válasszon színt!
8

9

Szövetminta

www.revorinternational.hu

Wengé
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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
oldalára 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 leginkabb a hálószobájába? Látogasson el a
www.revorinternational.hu oldalra és rendeljen 5
ingyenes szövetmintát az Önnek leginkább tetsző
darabokból!

A Be-Chill a REVOR INTERNATIONAL, ágy és matrac gyártó cég terméke. A cég
filozófiája a mindenki számára elérhető kényelmesebb alvás és egészségesebb
ergonómia megteremtésén alapszik.

REVOR INTERNATIONAL a
tagja

www.revorinternational.hu

Magyar termék

család

