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Cardo New York sarokkanapé

Méretek

182X220/105/83 0 Ft
cm:

Részletes leírás:
Cardo New York

Egy nagyszerű sarokkanapé, mely az egész családnak helyet ad a nappaliban. Könnyen ideiglenes
fekhellyé alakítható, ha vendégek érkeznek.

Befoglaló méret(Szé/Mé/Ma): 182X220/105/83 cm
Fekvőfelület: 160/190 cm
Cardo Egészség Center
Alvás közben a testnek és gerincnek megfelelő támaszra van szüksége.Ha olyan felületen alszunk, mely
nem biztosítja a gerinc ?S" alakú görbületének megtartását, hátfájásunk lesz és alvászavarral fogunk
küszködni.
A Cardo Egészség Centernek köszönhetően mindegyik Cardo matrac tökéletes alátámasztást nyújt a
test középső harmadán. Ezáltal természetes helyzetben tartja a gerincet alvás közben, így védi
egészségét.
Praktikus ágyneműtartóval
Cardo Tech 1450 rugózattal
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A Cardo Tech 1450 rugózat 2,2 mm vastag, minőségi acélból készült, 14,5 cm magas acélrugókból áll. A
rugók sűrűsége optimális, és nagyfokú stabilitást biztosítanak.
Anyag: Cardo szövetkollekció
Jobbos/balos kivitelben
Ideiglenes fekhelyként ajánlott
A kép illusztráció. Az ár az I-es szövetkategóriára vonatkozik. A honlapon feltüntetett ár tartalmazza az
ÁFA-t.

Cardo kanapéágyak teljes értékű Cardo matraccal. Cardo kanapé, Kanapéágy és kárpitos ágy a Cardo
webáruház felületén megrendelhető.Minden egy helyen: Cardo ágy ár, Cardo ágy árak, Cardo szállítási
díj.Cardo matracok hatalmas választékban, minden Cardo matrac akció jelentős árengedményt jelent. A
Cardo szinte teljes szortimentjét megtalálja, a Cardo tech-rugós és zsákrugós matracait és Cardo
kanapékat. A cardo éppen aktuális akciói a Gigamatrac üzletében ugyanúgy érvényes mint a cardo
egyéb üzleteiben. A Cardo mintaboltok között legújabb budapesti cardo üzlet a Gigamatrac, Budapest
szívében a Kika és Domus üzletek mellett BUdapest legnagyobb matrac és ágy szíküzletében. A Cardo
mintaüzletében kipróbálhatja és megtekintheti a Cardo akciós matracait és Cardo ágy és Cardo
ágykanapé választékát. Minden Cardo matrac a Gigamatrac webáruház oldalán is megrendelhető,
minden online Cardo matrac rendelést országosan igyenesen szállítunk ki.
A Cardo mindent gyárt, ami a tökéletes éjszakai alvást egészséges és prémium termékekkel szolgálja. A
kiválóság múltba nyúló tradícióját országosan alkalmazva, különálló gyáraikban készíti matracait, ágyait
és ágykanapéit.
Amerikai matracgyártó know-how alapján világszínvonalon állít elő speciális jellemzők szerint 8 családba
sorolt, közel 60 típusú matracot. Az olcsó kategóriától, a Cardo Tech 1450 rugós rendszereken át a
Latex és a legújabb kutatási eredményeket ötvöző Premium kategóriájú Pocket Spring rendszerig.
A Cardo termékei az európai és a helyi piac igényei szerint készülnek. Vásárlóink széles választékú,
kiváló minőségű szövetkínálatból választhatnak. A legtöbb ágykanapé és garnitúra állandó fekhelyként
használható.
A Cardo különösen sok energiát fordít vásárlói magas szintű, szakszerű kiszolgálására. Matracai hosszú
időre tervezettek, melyekre a Cardo 15 éves garanciát* vállal.(* a jótállási jegy feltételei szerint)
Vásárlóink leginkább a magán szektorból kerülnek ki, de a szállodaipar részére is kiváló minőségű
termékekkel szolgálunk.
A Cardo jól felépített szolgáltatás-rendszerének köszönhetően tökéletes előkészítést és szállítást biztosít
vevői részére.
A cég folyamatosan tartja a kapcsolatot vásárlóival, saját bolthálózatán és viszonteladói partnerein
keresztül a vásárlók minél magasabb szintű kiszolgálása érdekében.
Folyamatosan végzünk piackutatásokat nemzetközileg elismert K&F és piackutató cégek segítségével.
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