VÝPRODEJOVÁ

AKCE 2014
JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

DESIGN 1

23 let na trhu
prověřené kvalitou
• moderní design
• omyvatelná EKO kůže (rám a čelo)
• sendvičové jádro matrace (studená pěna)
• potah matrace 100% bavlna
• lamelový rošt
• velký úložný prostor (bílé lamino)
• výška lehací plochy 45 cm
• výška čela 91 cm
• celkové rozměry 162, 172, 192 cm
• délka 210 cm
• NOVINKA! výběr šířky za stejnou cenu
š 150 cm

š 160 cm

• jádro matrace
střední tuhost
nosnost do 120 kg
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š 180 cm

• výběr látek

DESIGN 2

DESIGN 3

• polštář za příplatek o rozměru
70x28 cm

• nabízíme změnu potahových látek ze vzorníku NEW DESIGN za příplatek

www.ndpostele.cz
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VÝPRODEJOVÁ
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AKCIA
2014
AKCE 2014
LJEENN DDOO VVYYPPRREODDAÁNNI A
Í ZZÁÁSSOOBB

ELITE 1

23 let na trhu
prověřené kvalitou
• moderní design
• omyvatelná EKO kůže (rám a čelo)
• sendvičové jádro matrace (studená pěna)
• potah matrace 100% bavlna
• lamelový rošt
• velký úložný prostor (bílé lamino)
• výška lehací plochy 45 cm
• výška čela 75 cm
• celkové rozměry 115/145/205 cm
• výběr šířky
š 110 cm

LEVÁ
detail čela

stu

š 140 cm
• jádro matrace
střední tuhost
nosnost do 120 kg

• výběr látek

ELITE 3

• polštář za příplatek o rozměru
70x28 cm
• nabízíme změnu potahových látek ze vzorníku NEW DESIGN za příplatek

www.ndpostele.cz
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ELITE 4

VÝPREDAJOVÁ

AKCIA 2014
LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB

DESIGN 1

23 rokov na trhu
preverené kvalitou
• moderný design
• omývaťelná EKO koža (rám a čelo)
• sendvičové jadro matraca (studená pena)
• poťah matraca 100% bavlna
• lamelový rošt
• veľký úložný priestor (biele lamino)
• výška ležnej plochy 45 cm
• výška čela 91 cm
• celkové rozmery 162, 172, 192 cm
• dĺžka 210 cm
• NOVINKA! výber šírky za rovnakú cenu
š 150 cm

š 160 cm

• jadro matraca
stredná tuhosť
nosnosť do 120 kg
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• výber látok

DESIGN 2

DESIGN 3

DESIGN 4

• vankúš za príplatok o rozmere
70x28 cm
• ponúkame zmenu poťahových látok zo vzorkovníka NEW DESIGN za príplatok

www.ndpostele.cz
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VÝPREDAJOVÁ

AKCIA 2014
LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB

ELITE 1

23 rokov na trhu
preverené kvalitou
• moderný design
• omývaťelná EKO koža (rám a čelo)
• sendvičové jadro matraca (studená pena)
• poťah matraca 100% bavlna
• lamelový rošt
• veľký úložný priestor (biele lamino)
• výška ležnej plochy 45 cm
• výška čela 75 cm
• celkové rozmery 115/145/205 cm
• výber šírky
š 110 cm

ĽAVÁ
detail čela

stu

š 140 cm
• jadro matraca
stredná tuhosť
nosnosť do 120 kg

• výber látok

ELITE 3

• ponúkame zmenu poťahových látok zo vzorkovníka NEW DESIGN za príplatok

www.ndpostele.cz
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ELITE 4

• vankúš za príplatok o rozmere
70x28 cm
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