CITYBOX
A VÁROS SOHA NEM ALSZIK

KIFINOMULT, ERGONOMIKUS
MODERN
Manapság a városi emberek pörgős életet élnek. Folyamatos a nyüzsgés, soha nincs
megállás, mindig történik valami. A város soha nem alszik ...
Éppen ezért elengedhetetlen a pihentető éjszakai alvás a testnek és a léleknek egyaránt.
A Revor International a megfizethető alvási komforthoz kínálja megoldásként Citybox
ágyszettjét, mely beleillik a modern városi életbe, ötvözi a modern ízlést és a kifinomult
ergonómiát. A Citybox magassága láb nélkül 11 cm.

MODERN MEGJELENÉS
A Cityboxot a modern megjelenésű 16 cm-es fém lábak teszik még egyedibbé. Ezek a
megszokott matt szürke mellett további izgalmas színekben is elérhetők a még különlegesebb
design érdekében.

matt szürke

narancs

piros

fehér

antracit

VÁLASSZON MATRACOT!
ALLISON PLUS
Magasság:

• 20 cm

Matracmag:

• Táskarugós matrac (250 rugó/m2)
• 7 ergonomikus komfort zóna

Rétegek:

• 2,5-2,5 cm alsó és felső HR réteg

VÁLASSZON FEJTÁMLÁT!

Huzat:

• cipzáros, cserélhető

A Cityboxokhoz 5 féle fejtámla közül választhat.

ALLISON DELUXE/ALLISON MEMORY
DELUXE
Magasság:

• 26 cm

Matracmag:

• Táskarugós matrac (250 rugó/m2)
• 7 ergonomikus komfort zóna

Rétegek:

• 4-4 cm alsó és felső HR/visco réteg

Huzat:

• cipzáros, cserélhető

VITELLO DIRECTO

VITELLO CLASSICO

VITELLO MONDRIAAN

ANATOMIC/ANATOMIC MEMORY

Klasszikus, kifinomult fejtámla
szögletes sarkokkal

Klasszikus, kifinomult fejtámla
lekerekített sarkokkal

Elegáns fejtámla, téglalap alakú
varrásmintával

Magasság:

• 24 cm

Matracmag:

Magasság: 105 cm

Magasság: 105 cm
Vastagság: 3 cm

Magasság: 105 cm
Vastagság: 5 cm

• Anatomic táskarugós matrac (260 rugó/m2)
• 7 ergonomikus komfort zóna

Rétegek:

• 2,5 cm hideghab alátámasztó réteg

Maga

Vastagság: 3 cm

.

• 4 cm HR/visco felső kényelmi réteg
Huzat:

• cipzáros, cserélhető

FLOYD

VITELLO DELUXE

VITELLO CAPITOL

Elegáns, enyhén párnázott
fejtámla, téglalap alakú
varrásmintával

Enyhén párnázott fejtámla.

Magasság: 105 cm
Vastagság: 5 cm

Magasság: 105 cm
Vastagság: 5 cm

Magasság:

• 18 cm

Matracmag:

• Hybrid szivacsmatrac
• 7 ergonomikus komfort zóna

Rétegek:

• 9-9 cm, 40 kg/m3 sűrűségű hideghab rétegek

Huzat:

• cipzáros, cserélhető

• Eltérő keménységű fekvőfelületek

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 Citybox 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
tagja

www.revorinternational.hu

Magyar termék

család

