Loftbox

Az alvás új generációja

Ismerje meg a Revor adta
lehetőségeket!
Rakja össze álmai ágyát a
www.revorinternational.hu oldalán
pár egyszerű lépésben!
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Ergonomikus boxspring
ágy táskatugókkal

Elegáns megjelenés

Aludjon stílusosan!
A fejtámla rá van
ültetve a boxokra,
mely igazán stílusos
megjelenést kölcsönöz.
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A Loftbox egy vékony és ultramodern boxspring, amely elegáns külsejéről és letisztult
vonalairól könnyen felismerhető. A termék megalkotásánál extra figyelmet fordítottunk
a részletekre és a prémium felépítésre.
A boxok belsejében található 6 cm magas táskarugók optimális alátámasztást
nyújtva magasfokú kényelmet biztosítanak. Kombinálja Loftbox szettjét kedvenc Revor
matracával, a tökéletes éjszakai alvásért.
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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 a Loft sorozatnak köszönhetően biztosan megtalálja az ízlésének
megfelelő ágyszettet.

Boxokra ültetett
fejtámla a stílusos
megjelenésért

13cm

Apró részlet, de a
Forza lábak igazán
feldobják az ágyat!
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Ergonomikus
boxspring
ágyszett
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Bizonytalan a
színválasztásban?

Minden ízlést kielégítő
színválaszték

A weboldalunkon könnyedén
kiválaszthat 5 Önnek
leginkább tetsző szövettípust,
melyekből kérésére mintát
küldünk.

Szövetminta

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!

Szövetszín :
Motto Eucalyptus 193

Szövetminta

Láb: Forza
17 cm
Válasszon több mint 100
féle szövet és műbőr
közül!
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Kárpitozott matrac?
Igazán elegáns külső megjelenést szeretne? Finland matracainkkal ez
könnyen megvalósítható. Kárpitozott matracaink külső megjelenése
teljesen megegyezik az ággyal. Párosítsa valamelyik topperünkkel a még
komfortosabb érzésért!
Megfelelő alátámasztás, tökéletes egyensúly és pihentető esti alvás.

Szövetszín : Monet Glaze
Black 100

Loft Fejvég
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Szabja személyre Loftbox szettjét!

Fedezze fel a Revor International
termékeit!

Pontosan tudja, hogy mit szeretne? A legjobb helyen van! A Revor International-nél összeállíthatja
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!

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

Boxspring ágyalap

Válasszon matracot!

Válasszon szövetet!

Fedezze fel teljes matrackínálatunkat a
revorinternational.hu oldalon!

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

Szövetminta

20cm

20cm

20/22cm

200cm

Szövetminta

Loft Box 13 fix

Magasság: 13cm, táskarugós maggal
Szélesség: 140, 160 és 180 cm
( 2 x 70 / 2 x 80 / 2 x 90 )
Hosszúság: 220 cm (a fejtámlával együtt)

Válasszon lábat!

Alto 16 cm

Natúr, Pácolt

Finland Allison Plus

Allison Plus
•
•
•
•

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

•
•
•
•

Táskarugós matrac (250 rugó/m2)
7 ergonomikus komfort zónával,
2,5 cm HR alátámasztó és fedő réteggel,
Boxspring ágy szövetével kárpitozva

Emily basic
•
•
•
•

Táskarugós matrac (250 rugó/m2)
7 ergonomikus komfort zónával,
4-4 cm HR alátámasztó és fedő réteggel,
levehető, cipzáros huzattal.

Forza 17 cm

Matt szürke, Bronz

Fejtámla

24cm

22cm

Loft

Magasság: 70 cm
Szélesség: az ágybox szélessége
Vastagság: 12 cm a tetején
20 cm az alján

Kiegészítők
Olvasólámpa USB
csatlakozóval*

Szettenként 2db
*Feláras

Anatomic
• Anatomic táskarugós matrac
(260 rugó/m2)
• 7 ergonomikus komfort zóna
• 2,5 cm hideghab alátámasztó réteg
• 4 cm HR felső kényelmi réteg
• Huzat: cserélhető, 3D csúszásgátló
tükörszövet

Anatomic memory
• Anatomic táskarugós matrac
(260 rugó/m2)
• 7 ergonomikus komfort zóna
• 2,5 cm hideghab alátámasztó réteg
• 4 cm visco felső kényelmi réteg
• Huzat: cserélhető, 3D csúszásgátló
tükörszövet

Finland Anatomic/Finland 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
• Boxspring ágy szövetével kárpitozva

Fedezze fel
szövetkínálatunkat!

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 Loftbox 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

