
Elegáns megjelenés



Ismerje meg a Revor adta 
lehetőségeket!
Rakja össze álmai ágyát a
www.revorinternational.hu oldalán 
pár egyszerű lépésben!
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Fejvég

Szövet:
Seven Ochre 24

Vita láb
13 cm
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Szövet: Seven Moss 23
Pocket fejvég

A legjobb amit egy ágy nyújthat
Lebegő fejvég lekerekített sarkokkal, egyedi színekben, melyet az elegáns lábak 
tesznek még tökéletesebbé. 
Az Eclectic szett úgy lett tervezve, hogy külső megjelenésével mindenkit ámulatba 
ejtsen.

Ne engedje, hogy a légies megjelenés megtévessze! Az Eclectic elegáns dizájnja 
kéz a kézben jár a strapabíró belsővel. Ebben az ágyban táskarugók biztosítják a 
tökéletes alátámasztást, és a kényelmes alvást minden éjszaka.

Ergonomikus Boxspring ágy táskarugókkal
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Elegáns, 
lekerekített 
sarkok

Válasszon fejvéget az 
Eclectic sorozatból!.

Szövetek és műbőrök 
nagy választékban!

Vita láb 
Gold 13 cm

Anatomic 
matrac

20 cm-rel 
szélesebb fejtámla

Engedje szabadjára 
kreativitását!
“Gyakran hallhatjuk, hogy a választás 
sok stresszel jár” A Revornál más a 
helyzet. Hatalmas kínálatunkból 
mindig biztosítjuk a tökéletes 
kombinációk megvalósulását. 
Modern, vagy inkább klasszikus stílus? 
A sokszínű szövetválasztéknak és az 
Eclectic sorozatnak köszönhetően 
biztosan megtalálja az ízlésének 
megfelelő ágyszettet.
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25 cm

Vita lábak 
13 cm 

Pihentető 
alvásra tervezve

Váltson elektromosra!
Egyike azoknak, akik szeretnek reggelente az ágyban sokáig 
lustálkodni? Vagy egyike azoknak az éjjeli baglyoknak, akik 
szeretnek elalvás előtt egy jó könyvet olvasni? 
Az elektromos Eclectic-nek köszönhetően a legnagyobb 
kényelemben lehet része. Vezeték nélküli távirányítóval vagy 
mobiltelefonos applikációval egyszerűen megválaszthatja a 
legkényelmesebb pozíciót, amelyre Önnek éppen szüksége van.
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StripePocket

Innovatív zsebek

Egy fejtámla személyiséggel
Szeretne egy kis egyediséget kölcsönözni hálószobájának? Ezek az elegáns lebegő 
fejtámlák színt visznek a hálóba. Válassza az Uni egyszerűségét, vagy teremtsen 
Skandináv atmoszférát a Stripe fejvéggel. Eclectic fejtámláink megjelenése a 
lekerekített sarkoknak és áramvonalas dizájnak köszönhetően rendkívül elegáns és 
letisztult. 

Uni Fashion
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Minden ízlést kielégítő 
színválaszték

Vita láb
Gold

Széles szövetválaszték.
Valódi szövetminta szobájának 
természetes fényviszonyai között. Így 
sokkal egyszerűbb választani, mintha 
csak papíron látná. Fedezze fel teljes 
szövetkínálatunkat honlapunkon és 
rendeljen ingyenes szövetmintát!

Válasszon több mint 
100 féle szövet és 
műbőr közül!

Bizonytalan a 
színválasztásban?
A weboldalunkon könnyedén 
kiválaszthat 5 Önnek 
leginkább tetsző szövettípust, 
melyekből kérésére mintát 
küldünk.

Fedezze 
fel stílusos 
színeinket!

Szövetminta

Szövetminta
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Tegye egyedivé Be-Eclectic szettjét!
Pontosan tudja, hogy mit szeretne? A legjobb helyen van! A Revor International-nél 
megépítheti álmai ágyát tökéletesen az ízlésére hangolva. Kombinálja kedvére az elemeket, 
és rakja össze ágyát a kiválasztott színből.

Válasszon boxspring 
ágyalapot!

Válasszon lábat!

Válasszon fejtámlát!

Ágybox 18
Magasság 18 cm, táskarugókkal ellátva.
Szélesség: 140, 160 vagy 180cm (2x 70/ 2 x 80 / 2 x 90)
Hosszúság: 200 cm

Ágybox 24
Magasság: 24 cm, táskarugókkal ellátva.
Szélesség: 140, 160 vagy 180cm (2x 70/ 2 x 80 / 2 x 90)
Hosszúság: 200 cm

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

Vita 13 cm
Gold/Brown

18

24

25

Kiegészítők

Olvasólámpa USB*-vel
Szettenként 2 db

* csak Uni fejvéggel 
kompatibilis

Uni
Magasság: 100cm
Szélesség: ágybox 
szélessége + 20cm

Fashion
Magasság: 100cm
Szélesség: ágybox 
szélessége + 20cm

Pocket
Magasság: 100cm
Szélesség: ágybox 
szélessége + 20cm

Stripe
Magasság: 100cm
Szélesség: ágybox 
szélessége + 20cm

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

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 tükörszövettel 

ellátva

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 fanzáziáját!

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

www.revorinternational.hu

Fedezze fel stílusos 
szövetkínálatunkat!

Allison Plus 

• Táskarugós matrac  
(250 rugó/m2)

• 7 ergonomikus komfort zóna
• 2,5 cm  HR hideghab alátámasztó és fedő 

rétegekkel
• Huzat: cipzáros, cserélhető

20

24

Fedezd fel teljes matrackínálatunkat a www.
revorinternational.hu oldalon!

Szövetminta

Szövetminta
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A Be-Eclectic a REVOR INTERNATIONAL, ágy és matrac gyártó cég terméke. A cég 
filozófiája a mindenki számára elérhető kényelmesebb alvás és egészségesebb 

ergonómia megteremtésén alapszik.

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!

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

REVOR INTERNATIONAL a  család 
tagja

www.revorinternational.hu Magyar termék


