
specjalna  
cena

-290,-

- 600,-

- 400,-
�Łóżko�o�tradycyjnym 
wzornictwie:
•  Proste nowoczesne wzornictwo
•  Wysokość umożliwiająca 

wygodne wstawanie

•  Wysokiej jakości konstrukcja 
z długą żywotnością - Czeski 
produkt (Europejski produkt)

Fotel 
ROWAN 
Muse Grey

Rozkładany�fotel�w�eleganckim�stylu:
Daj nogi do góry, połóż się i rozkoszuj 
się wygodą, której nie da ci żaden 
inny fotel 
•  Na bezpieczny i niezawodny 

mechanizm regulacji damy ci 10 lat 
gwarancji!

•  Wzornictwo odpowiednie również 
do mniejszych pomieszczeń.

•  Prosta obsługa dźwigni również dla 
seniorów i dzieci. Po co się męczyć, 
kiedy to może być takie proste.

•  Ergonomiczne kształt siedziska 
zapewnią ci odpoczynek dla mięśni 
i obszaru lędźwi, przyniesie to 
maksymalny relaks i wypoczynek

3.199,-

2.599,-

Łóżko MARIKA
180×200 cm

1.399,-

999,-

NAJSZERSZY
WYBÓR
PRODUKTÓW

75 %
PRODUKTÓW 

NA STANIE

ZAWSZE 
DOSKONAŁY
SERWIS

MATERACE 
DOBIERZEMY 

NA 
MIARĘ

Gazetka obowiązuje w podanym terminie 
lub do wyprzedania zapasów.

Rabatów nie można łączyć z innymi upustami 
i akcjami specjalnymi.

Załączone fotografie są materiałem ilustracyjnym.

Zestaw  KANSAS BOXSPRING STANDARD 
+ MATERAC WEEKEND

materiał Savana 
Dostępne w różnych 
rozmiarach

LETNIĄ
MAMY DLA CIEBIE

OFERTA�OBOWIĄZUJE 
OD 8.08. DO 31.08.2019

NIESPODZIANKĘ

Nowoczesne�kontynentalne�łóżko�według�
najnowszych�trendów�w�doskonałej�cenie!
•  Wysokiej jakości konstrukcja ze stabilnego 

drewna zagwarantuje ci długą żywotność 
i stabilność konstrukcji.

•  Proste wzornictwo pasujące do każdej sypialni.

2.289,-

1.999,-

Materac ENZIO�DALLAS
Dostępny w różnych rozmiarach

•  Wysoka twardość materaca Weekend tworzy 
stabilne oparcie dla pleców

•  Będzie odpowiadać tym, którzy preferują 
twardsze odczucie podczas leżenia

•  Zdejmowany pokrowiec umożliwia łatwe 
pranie i utrzymanie higieny w łóżku

•  22 cm materac z wysokiej 
jakości sprężynami ucieszy 
wszystkich zwolenników 
sprężystego odczucia 
podczas leżenia

•  Sprężyny nadają 
materacowi przewiewność, 
wysokiej jakości piany 
komfort i podparcie.

Materac WEEKEND
399,-

349,-
cena wprowadzająca

699,-

160×200 cm

80×200 cm80×200 cm

Materac 
Memory Basic 

jest materacem 
dla wszystkich 

zwolenników średnio 
twardego odczucia. 

Zimna piana daje solidne 
oparcie, piana pamięciowa 

miękkość i otulenie. 
Pokrowiec z domieszką 

lnu zapewnia doskonałą 
przewiewność.

Materac 
MEMORY BASIC 

1.890,-

1.418,-
90×200 cm

OSTRÓW WIELKOPOLSKI 
ALEJA SŁOWACKIEGO 2A 
OSTRÓW WIELKOPOLSKI

WOŁOMIN 
GEODETÓW 2 

WOŁOMIN

GŁOGÓW 
PILSUDSKIEGO 3 

GLOGOW

TYCHY 
TOWAROWA 2C 

TYCHY

GLIWICE 
PSZCZYŃSKA 192 

GLIWICE

KATOWICE/N.�ROŹDZIEŃ 
ROŹDZIEŃSKIEGO 199 

KATOWICE

WROCŁAW 
BRANIBORSKA 14 

BRÜCKNERA 32-34

WROCŁAW 
CZEKOLADOWA 7-9 

BIELANY WROCŁAWSKIE

POZNAŃ/KOMORNIKI 
POZNAŃSKA 140 

KOMORNIKI



135×200 cm

Przejściowa�kołdra:
•  Średnio ciepła
•  Odpowiednia do całorocznego użytku
•  Delikatna i miękka poszewka

•  Unikalny materiał TEMPUR zapewni ci doskonałe 
oparcie dla kręgosłupa szyjnego

•  Struktura piany daje przyjemne, puszyste 
odczucie

•  Pokrowiec jest z przewiewnego mikrowłókna, 
które doskonale odprowadza wilgoć.

•  Poduszka ma klasyczny kształt i jest odpowiednia 
dla wszystkich pozycji podczas snu.

Ulubiona�poduszka�z�możliwością�
wyboru�wysokości:
•  Wysoka przewiewność dla 

odprowadzenia wilgoci i ciepła
•  Uniwersalny kształt dla wszystkich 

pozycji podczas snu
•  Różne wysokości poduszki dla 

optymalnej wygody i podparcia

Wysokiej�jakości�stelaż�lamelowy�od�czeskiego�producenta.
Stelaż Duostar posiada 5 stref komfortu, rozłożonych tak, by poprawić Komfort 
na każdego materaca. Stabilna bukowa rama w połączeniu z kauczukowymi 
uchwytami na listwy zapewnia stabilność i długą żywotność. Stelaż nie skrzypi 
nawet przy dużym obciążeniu.

Stabilny�stelaż�z�ramą�z�litego�drzewa:
Listwy są poukładane blisko siebie, są 
solidne i szerokie. Zapewni to wysoką 
nośność i wytrzymałość. Da to ci poczucie 
bezpieczeństwa w Twojej sypialni. 

Jeżeli�wolisz�twardsze�odczucie�i�wysokie�materace,
materac�Adam�będzie�dla�ciebie�odpowiednim�wyborem.
Otulający pokrowiec z pianą pamięciową ViscoMind® 
zapewni Ci komfort. Zaś stabilną podparcie na materacu 
zapewni jądro wykonane z piany wysokoelastycznej.

•  Połączenie technologii sprężyn kieszeniowych 
zapewniających dynamikę ruchu i wysokiej jakości podparcie 
oraz doskonale dobranych pian, dających poczucie komfortu.

•  Dzięki wysokości 28 cm z materaca łatwo się wstaje i kładzie 
na nim.

•  Bonusem jest nowoczesny i luksusowy wygląd podkreślający 
charakter tego wyjątkowego materaca.

Wariant�LIFT: 
kontynentalne łóżko 
z dwoma pojemnikami na 
pościel i podnoszonymi 
stelażami

Wariant�ELITE: 
wysokiej jakości bonelowe 
sprężyny dla bardziej 
miękkiego i sprężystego 
odczucia

-25 %

-25 %Materac 
AIR MASSAGE MEMORY

Materac ADAM
Dostępny w różnych rozmiarach

Stelaż DUOSTAR
80×200 cm, 90×200 cm

Materac COLUMBUS
Dostępny w różnych rozmiarach

Stelaż SM LISTWY MARS
80×200 cm, 90×200 cm

2.290,-

1.374,-

1.690,-

1.099,-

399,-

369,-

1.999,-

1.499,-

specjalna cena

199,-

Poduszka MICROTECH Poduszka 
SNOW MEMORY

2 za cenę 1

499,-
149,-

69,-

Poduszka 
MEMORY MOORE 12

3.190,-

2.393,-

359,-

259,-

Łóżko 
COLUMBUS�
BOXSPRING 
Standard, Elite, Lift
materiał Savana

Kontynentalne�łóżko 
łączące�design�i�wygodę:
•  System „wszystko w jednym“ 

- 3 warianty łóżka: klasyczne 
z pojemnikiem na pościel 
i dowolnymi stelażami lub 
z pojemnikiem na pościel wraz 
z otwieranym stelażem

•  Proste eleganckie wzornictwo
•  Praktyczne tapicerowane wezgłowie 

wypełnione miękką pianą
•  Stabilna i wytrzymała konstrukcja 

z długą żywotnością

90×200 cm 90×200 cm

90×200 cm

155×200 cm

- 80,-- 591,-

- 100,- - 60,-

Klasycznie�ukształtowana�poduszka�
z�efektem�pamięciowym:
•  Uniwersalny kształt odpowiedni 

dla każdej pozycji podczas snu
•  Wysoka przewiewność dla 

odprowadzenia wilgoci i ciepła

kołdra 
KLINMAM CLIMA

289,-

229,-

-40 %

Fantastyczny�materac�z�profilem�masującym:
•  Wygodny materac z pianą pamięciową ViscoMind®

•  Lepsza przewiewność i zdrowsze warunki dla snu dzięki 
perforowanemu rdzeniowi

•  Głębszy sen i regeneracja dzięki profilowi masującemu 
w jądru materaca


