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fenix vario
od 821 EUR

cena vrátane roštu
a úložného priestoru

• Predstavujeme vám našu rozkladaciu posteľ FENIX VARIO z masívneho buku.
• FENIX VARIO disponuje vysokou variabilitou, ktorá sa nestratí v žiadnej úlohe.
• Nezáleží na tom, či ju obsadíte do roly komfortného jednolôžka, luxusnej manželskej postele či pohodlného gauča, jej jednoduchá
premena vám vyrazí dych.

• Posteľ FENIX VARIO podáva najlepšie výkony vtedy, keď spolupracuje s matracmi radu FENIX, ktoré dokonale kopírujú jej špeciálne krivky.
• A to sme ešte nespomenuli, že vo vnútri skrýva priestranný úložný priestor, do ktorého sa zmestí všetko, čo nechcete ponechať
na svetle reflektorov.

MATRACE PREDÁVANÉ LEN S POSTEĽOU FENIX VARIO

Do lôžka sa vkladajú dva matrace. Prvý má rozmery 200 x 90 cm a druhý v rozpolenom prevedení 200 x 45 + 45 cm.

Fenix basic

200 x 90 cm: 129 EUR
200 x 45+45 cm: 150 EUR
Sendvičový matrac FENIX BASIC je obľúbený pre svoju pevnosť. Tento tvrdý matrac má
výrazné stredové spevnenie jadra a tvorí ho kombinácia PUR peny a RE peny. Vnútorné
profilovanie poskytuje dostatočnú cirkuláciu vzduchu vo vnútri jadra. Matrac FENIX BASIC
si môžete užiť v poťahu CULTURE.

Fenix plus

200 x 90 cm: 145 EUR
200 x 45+45 cm: 168 EUR
Atraktívne riešenie pre nerozhodných. Stredne tvrdý matrac s 5-zónovým obojstranným
tvarovaním napomôže prekrveniu pokožky a zaistí patričný spánkový komfort. Matrac
dodávame s poťahom CULTURE.

Fenix lux

200 x 90 cm: 168 EUR
200 x4 5+45 cm: 194 EUR
Hornú vrstvu matraca tvorí VISCOR pena (pamäťová pena). Pôsobením telesného tepla
mäkne a pružne sa prispôsobuje tvaru tela, ktoré sa postupne vnorí do matraca. Každá
jednotlivá zóna poskytuje nastavenie potrebné pre správnu polohu chrbtice. Matrac
dodávame s poťahom CULTURE.

Akcia platí pre rozmery matracov 200 x 90 cm, 200 x 45 + 45 cm. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu vyhotovenia a farieb tovaru pri zaručení ceny a kvality.
Právo na tlačové chyby je vyhradené. Fotografie sú ilustračné. Uvedené ceny sú maloobchodné (s DPH). Ponuka tovaru je časovo obmedzená na obdobie platnosti letáku
alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny a zľavy platia iba pre akčnú ponuku uvedenú v tomto letáku. Informácie o cenách a podmienkach predaja vzťahujúcich sa
k tomuto letáku sú k dispozícii v predajných sieťach zapojených do akcie. Autorom fotografi í, textu atd. (ďalej len „ materiály“) je spoločnosť MORAVIA COMFORT, s .r. o.,
IČ29368243 (ďalej len „ spoločnosť“). Obsah materiálov je chránený autorským zákonom. Akékoľvek kopírovanie, prepis, šírenie, ďalšie sprístupovanie či využívanie materiálov
alebo ich častí, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti vyslovene zakázané.
Akcia platí od 15. 4. 2022 do vydania novej akčnej ponuky.

