ספות מיטה ומערכות סלון נפתחות

אירוח
למתקדמים
חברת “דורמיר” מציעה פתרון מנצח ,איכותי ואלגנטי
לשילוב בין ספה למיטה

ב

ין אם מדובר בחברים טובים או בקרובי משפחה
 בחג ,בחופשה מחו”ל או בכל מצב אחר  -כולנומכירים את הסיטואציה שבה אנו פותחים את ביתנו
ומארחים את היקרים לנו ללילה או יותר.
עם זאת ,הרצון אמנם קיים ,אך לא תמיד האמצעים
קיימים :לא תמיד יש לנו מיטה מיותרת ,ומצד שני -
לא נעים לשלוח את האורח לבית מלון .במקרים רבים,
אנו פשוט מוותרים על מיטתנו ,ופונים לישון על הספה,
לטובת האורח .לא אידיאלי.
חברת “דורמיר” מציעה שפע של פתרונות איכותיים
ומעוצבים לסיטואציות הללו .החברה מתמחה בייצור ספות
מיטה ומערכות סלון נפתחות“ .מדובר בספות שבמצבן
הסגור נראות כמו כל מערכת ישיבה סלונית רגילה,
אולם הן נפתחות למיטה זוגית מרווחת ונוחה” ,מסבירים
בחברה“ .ספות נפתחות הן הפתרון לכל מי שמעוניין לארח
אורחים בביתו ,אך אין לו חדר נוסף ובו מיטה פנויה ,או שאין
לו מקום להציב מיטה נוספת בחלל הדירה שלו”.

במילים פשוטות :מדובר בבחירה
האידיאלית לכל מי שמעוניין בפתרונות
שינה ואירוח מתקדמים

עוד מסבירים כאן כי ספות נפתחות הן הפתרון המושלם
לכל בעלי הדירות שיודעים עד כמה חשובה כל פיסת
חלל בחדר .הן מאפשרות לשמור על סלון פתוח ומרווח
ביומיום ,ובעת הצורך לפתוח אותן ללילה ,ולסגור אותן
מיד בבוקר.
במילים פשוטות :מדובר בבחירה האידיאלית לכל מי שמעוניין
בפתרונות שינה ואירוח מתקדמים .מערכות הישיבה של
“דורמיר” מספקות פתרון ייחודי לשילוב בין אסתטיקה
לפונקציונליות .החברה  -בעלת מוניטין של עשרות שנים
בענף מתמחה בספות ומערכות סלון אורטופדיות המעניקות
נוחות מרבית בישיבה ובשינה.
הספות ומערכות הישיבה הללו מתאפיינות בקווים קלאסיים
ומודרניים ,וישנו מספר רב של אפשרויות למנגנוני פתיחה
 ההופכים כל ספה למיטה בהפעלה קלה ופשוטה.נוסף על כך ,כל ספה ומערכת סלון מעוצבת ,עם מגוון
אפשרויות עיצוב במידות סטנדרטיות ובכל מידה על פי
דרישת האדריכל והלקוח .למותר לציין כי “דורמיר” מייצרת
את הספות מהבדים היוקרתיים והאיכותיים ביותר .באתר
 www.dormir.co.ilניתן למצוא פרטים נוספים0 .
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