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V posteli raňajkovať, nechať sa strhnúť posledným dielom krimisérie, zaspávať vo voňavej 
čerstvonavlečenej posteľnej bielizni. Posteľ je pravdepodobne najkrajšie miesto pre oddych 

a ozdravujúci spánok. Výdatne snívať, slastne sa pomrviť a ešte sa obrátiť na druhý bok alebo 
ráno čerstvovyspatý vyskočiť na rovné nohy - o čom snivate? Naša boxspringová  posteľ ponúka 
komfort pri ležaní  pre všetkých. Náš matrix systém má nekonečné možnosti pre každého. Naše 
robustné a predsa jemné extrapruženie boxspringu Vás ukolíše skoronebadateľnými mikropohybmi 
do ríše snov
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Perfektný tvar a zároveň 
            veľkorysý na zariadenie.

NAVIS si v miestnosti prirodzene nárokuje výraz a štýl. 
Veľkolepým vyžarovaním a elegantnou formou vytvára 

NAVIS novú triedu interiérového dizajnu. Mäkké zaoblenia a 
jemnosť skla, opticky akoby bez špár v ušľachtilom laku ako 
aj prirodzenosť dreva prepožičiavajú každému prvku charizmu 
silného solitéru.
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GeGeGnenetntn is NNeeNeNeooeoe

GENTIS pozná tajomstvo pôvabných protikladov. Silné kontrasty, ktoré 
vytvárajú jemné napätie  aj formou svojho dizajnu. Výrazná svojráznosť a 

moderná elegancia sa stretávajú spolu v jednom priestore, v jednom zámere . 
GENTIS krásne zvláda emočné spojenie medzi urbanistickým životným rytmom 
rušného mesta a drsným šarmom osamelého lesa. Cítite to? Teraz je čas, nasle-
dovať tento impulz. 

Novinka v NEO: Architektúra umne stavia viac na otvorenosti. Zásuvky s presklennými bočnicami opticky rozdeľujú nielen forem-
né predné časti ale akoby odporovali zemskej príťažlivosti.
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- Design

*  Všetky ceny sú nezáväzné odporúčané akciové ceny platné len v čase od
15.05.2018 dos 31.01.2019 bez osvetlenia, príslušenstva a dekorácií.

ponúkame všetky povrchové úpravy v programe 
MEGA-DESIGN za cenu tej najvýhodnejšej

V čase od 15.5. 2018 do 31.1.2019

(= cenová skupina I)*.

Všetky výškove, šírkove aj hĺbkové 
skracovania sú teraz zdarma ! *

*Atypické prevedenia v systémovom 
programe MEGA-DESIGN z aktuálne-
ho typového listu „Wohnen“ (vrátane 
postranného a zadného skosenia) sú 
zdarma.

Úprava výšky Postranné 
skosenie

Zadné 
skosenie

Úprava šírky Úprava hĺbky
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SSppSpSpeepep sene seniii

*  Všetky ceny sú nezáväzné odporúčané akciové ceny  platné v čase od 1.8.2018 do 31.1.2019 
bez príslušenstva a dekorácií

Koža v cene látky*.
Všetky stoličky očalúnené v koži (=cenová skupina 3) 
dostanete za cenu zvýhodnenej látky (=cenová skupina 2).
Akcia platí v čase: 01.08.2018 až  31.01.2019

KOMFORT podnož s hojdavým efektom

PRIRODZENOSŤ podnož z masívne-
ho dreva s vystuženou podnožou

PRIRODZENOSŤ podnož z masívne-
ho dreva s trendovou optikou

TREND kovová podnož

FUNKČNOSŤ otočná hviezdicová 
podnož s voliteľným polohovaním 
chrbtovej opierky

S 700 CHIC
Sedák stoličky s dekoratívnym 
lemovaním, môže byť s podrúčkou 
alebo bez; k dispozícii aj v dvojfa-
rebnom poťahu  (zvonku a zvnútra)

TREND
ultra-pohodlné čalúnené sedáky s 
podrúčkami alebo bez

KOMFORT
formovaný drevený sedák, k 
dispozícii aj v dvojfarebnom 
poťahu (zvonku a zvnútra)

Jedáleň-
modulový systém
Séria S 700 s multi-myšlienkou menom MIXXIT. 
Skombinujte si 5 rôznych sedákov s rôznymi 
možnosťami nôh alebo podnože! Náš nový sto-
ličkový systém umožňuje maximálnu individualitu 
pri výbere stoličiek.

Stôl typu T80 spája ľudí - bližšie a komu-
nikatívnejšie než akýkoľvek iný tvar stola. 

Vytvára stredobod miestnosti - na raňajky s ro-
dinou, stretnutia s priateľmi a všetkého o čom 
sa najlepšie diskutuje okolo okrúhleho stola 
alebo rokuje? - to je už možno príliš business 
T 80 je rád v strede pozornosti, elipsovitá dos-
ka je z teplého dreva, chladnej keramiky alebo 
„mäkkého a zároveň hladkého fenixu‘ spočíva 
na metalickej nohe v harmonickom stvárnení 
mäkkého zaoblenia.

D 27

S 500
S 300 S 600
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GeGeGnenetntn is

Typická hülsta: nový typ spálne v laku alebo prírodnom dube nám ukazuje čistú prelínajúcu sa kontúru s ručne zdobenými detaila.

S grafickým prvkom prináša TETRIM do spálne čistotu . Medzi kockami z laku alebo dyhy je vložená posteľ klasicky na nohách 
alebo na centrálnej podnoži, s nastaviteľným záhlavím  alebo s čalúneným valcom na príjemne opretie sa . Charakteristická ro-

hová nika dodáva decentné svetlo - ako policový prvok , Sideboard alebo highlight v šatníkovej skrini.

Kontrasty a obrysy používa  GENTIS ako štýlový prostriedok na prekonanie zdanlivých protikladov: Spája prírodné materiály s 
vysoko modernými prvkami  do novej čistej formy a línie. V spálni vytvára GENTIS vzrušujúcu estetiku s relaxačným účinkom : 

veľkosť, sila a prirodzenosť dreva sa stretáva s elegantnými lakovanými plochami. GENTIS krásne vytvára emočné spojenie medzi 
mestským životným rytmom a drsným šarmom dreva . Samozrejme s maximálnym komfortom.
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*  Všetky ceny sú nezáväzné odporúčané akciové ceny  platné v čase od 15.8.2018 do 31.1.2019 
bez pasparty, osvetlenia ,príslušenstva a dekorácií

Forma II

Úpravy výšky Úpravy šírky Úpravy hĺbky

Skracovanie zdarma* 
Ešte nikdy nebol šatníkový systém tak mnohostranný a fl exibilný ako tento. Korpus-
šatníka môže byť takmer neobmedzene dlhý s otváracími-, lomenými- a posuvnými dverami. 
Rohové- nikové- a priestorové riešenia sa prispôsobia na každý pôdorys, presne podľa Vašich 
predstáv. Teraz dostanete všetky výškove, šírkové a hĺbkové úpravy zdarma*. Za príplatok 
ponúkame aj výrezy vo výške a hĺbke šatníka.

* Platné pre všetky úpravy výšky-, šírky- a hĺbky z aktuálneho typového listu  MULTI-FORMA II .

MULTI-FORMA II za zvýhodnenú cenu.* 
V programe MULTI-FORMA II dostanete teraz všetky povrchové prevedenia v cene 
najvýhodnejšej cenovej skupiny I. Cenové rozdiely v dizajne predných plôch zostávajú 
nezmenené.*
Akcia trvá v čase od 15.05.2018  do  31.01.2019.
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Forma II

Forma II

Bed

Vidre

Talente

Teraz ide len a len o Vaše želania, o nič iné. Pre Vaše zaľúbenie v 
tvaroch, farbách, použití a rozmeroch sme vytvorili multi nábytok a 

komody, ktoré sa daju použiť jednotlivo alebo ich ideálne medzi sebou 
kombinujte. Alebo Tieto elegantné multitalenty urobia z každej izby pri-
vátnu oázu V centre pozornosti stoji posteľ, vábiaca a pohodlná.
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