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10 cm-rel szélesebb 
fejtámla

Ergonomikus ágybox 
táskarugóval

A fa, mint központi elem
A Woodbox tervezése során arra törekedtünk, hogy a fa meleg textúrája és színe 

kerüljön előtérbe.  

Az ágyboxot 2 elegáns tömör bükkfa láb támasztja alá.  

Az ágy ékessége a fejtámla, melyet stílusos fakerettel tettünk még egyedibbé.
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Ágybox 
magassága
18cm

Ergonomikus 
táskarugók

Tömör bükkfa láb
vastagsága 4,5cm

Láb magassága
20cm

Wood fejtámla
125cm magas

Engedje szabadjára 
kreativitását!
Gyakran hallhatjuk, hogy 

a „választás stresszel jár”. A 

Revor International-nél más a 

helyzet. Hatalmas kínálatunkból 

kiválasztott néhány elemmel 

mindig biztosítjuk a tökéletes 

kombinációk megvalósítását. 

Modern vagy klasszikus design?
A szövetek bőséges 

színválasztékának és a Woodbox 

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! 

Minden ízlést kielégítő 
színválaszték

Szövetminta
www.revorinternational.hu

www.revorinternational.hu

Szövetminta

Bizonytalan a 
színválasztásban?

Weboldalunkon könnyedén 
kiválaszthat 5 Önnek leginkább 
tetsző szövettípust, melyekből 
kérésésre mintát küldünk.
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Tegye egyedivé Woodbox 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!

Ágybox

Válasszon fejtámlát

Válasszon matracot!

Válasszon szövetet!

Fedezze fel teljes matrackínálatunkat a 
revorinternational.hu oldalon!

Fix Woodbox 18 
18 cm magas, táskarugós box.
Szélesség: 160 cm (2 x 80 cm)
                  180 cm (2 x 90 cm)
Hossz: 200 cm 

18
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Wood
Magasság: 125 cm
Vastagság: 10 cm
Szélesség: ágybox 
szélessége + 10 cm

Szürke tölgyBarna
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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

Anatomic / 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
• Huzat: cserélhető, 3D csúszásgátló 

tükörszövet

Natúr

111110



A Woodbox 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 oldalra 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


