
Az ágy, ahogy megálmodtad!

boxspringvariostyle

variostyle



Tucatnyi trendi ággyal talál-
kozhattál már, amelyek 
szépek, de nem kényelmesek.
És biztosan találkoztál már
ággyal, amely komfortos
ugyan, de már idejétmúlt.
Most megmutatjuk neked,
hogy létezik egyszerre 
kényelmes és stílusos ágy!

Álomgyárunk lassan világszerte ismert, matracok és ágyak
ezreit készítettük már el. Manufaktúránk kreativitását és
termékeink minőségét hazai és nemzetközi díjakkal is elis-
merték, így biztos lehetsz abban, hogy tudjuk, mire van
szükséged a pihentető alváshoz!

A VARIOstyle boxspring ágyak nem szólnak másról, mint
arról, hogyan lehet az anatómiai kényelmet stílusos for-
mába önteni. Egy olyan ágyrendszert kínálunk neked, amely
tested minden porcikája mellett szemedet is kényezteti.
Mert azt valljuk: Ami kényelmes, az lehet stílusos is!

Az ágy, ahoyg megálmodtad!variostyle
Tudjuk jól, hogy testednek mire van szüksége! Csak akkor pihensz igazán, ha semmire sincs
gondod. Talán nem is gondolnád, de gerinced, izmaid és izületeid éjszakánként különös
gondoskodást igényelnek. A VARIOstyle ágyakat ennek szellemében alkottuk meg!

A VARIOstyle ágytestek, matracok és topperek anatómiai szükségleteidre épülnek. Hiszen
álmod csak akkor lehet igazán szabad, ha tökéletes ágyban alszol!

A valóban pihentető alvás élményén túl azonban mást is kínálunk: ágyadat összeállíthatod
saját stílusod, ízlésed szerint! A VARIOstyle ágytestek, matracok és a rájuk kerülő topper
mellé saját ízlésed, hálószobád stílusa szerint választhatsz fejvéget, borítószövetet, lábakat
és kiegészítőket. Hogy végül kényelem és küllem egy tökéletes ágyban öltsön formát.



3

Ami kényelmes,
legyen stílusos is!



4

Első lépésként azt kell kitalálnod,
hogy milyen bázisra épüljön fek-
helyed, azaz milyen ágytestre 
kerüljön matracod. Ez az elem
sokkal többet jelent, mint egy
sima alátét, hiszen már az ágytest
is fontos szerepet játszik a fekvés-
komfort és a kényelem kialakítá-
sában. Emellett természetesen
meghatározza ágyad formáját,
magasságát és az ágyneműtárolás
lehetőségét is.

Válassz 
ágytestet!

1. lépés



5

A VARIOstyle BOX12 ágytest Európában még újdonság-
nak számít: a tengerentúlról származó ágytest egy olyan
platform, amely megbízható alapot képez mat racod
számára. Különlegessége, hogy a szerkezet kialakítása-
kor nem használunk fémet.

Méret:
Hosszúság: 190, 200 vagy 210 cm
Szélesség: 80, 90, 100, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Magasság lábak nélkül: 12 cm

A VARIOstyle ERGO BOX ágytestben már egy bonell -
rugós ágybázist találsz. Ez a platform matracod mellett
tested, gerinced rugalmas alátámasztását is biztosítja.
Masszív kivitele, a választható szövetek és a varrás
erőssége pedig arról gondoskodik, hogy ez hosszú
távon is így maradjon.

Méret:
Hosszúság: 190, 200 vagy 210 cm
Szélesség: 80, 90, 100, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Magasság lábak nélkül: 20 vagy 25 cm
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Méret:
Hosszúság: 190, 200 vagy 210 cm
Szélesség: 80, 90, 100, 120, 140, 160 

vagy 180 cm
Magasság lábak nélkül: 20 vagy 25 cm

A VARIOstyle BASIC BOX ágytest tulajdonképpen
egy matracfogadó platform, amelyre igényed, 
választásod szerinti matracot helyezhetsz. Külön-
legessége, hogy egy stabil emelőszerkezetnek
köszönhetően a platform matracokkal együtt is
felnyitható, így az ágytestben ágyneműt is 
tárolhatsz.

A VARIOstyle MAX BOX ágyneműtárolós
ágytestben a felnyitható matractartó plat-
formot egybeépítettük egy nagyrugalmas-
ságú, 11 cm vastag bonellrugózattal és egy
4 cm vastag komforthab borítással készí-

tett matraccal. A rugós bázis és az alsó 
tároló rész együttesen magasabb ágytestet

eredményez, ami a kontinentális ágyak 
kényelmével ajándékoz meg.

Massen:
Länge: 190, 200 oder 210 cm

Breite: 80, 90, 140, 160 oder 180 cm
Magasság lábak nélkül: 48 cm

(matraccal együtt)
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A VARIOstyle BOX-IN-BOX ágytest az ERGO BOX ágy test
ágyneműtárolós változata. A bonelrugós ágybázis 
matracodat és gerincedet tehermentesíti, a hangtalan
görgőkön oldalra kihúzható ágyneműtároló pedig jelen-
tősen megkönnyíti a ki- és beágyazás napi rutinját.

Méret:
Hosszúság: 190, 200 vagy 210 cm
Szélesség: 80, 90, 100, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Magasság lábak nélkül: 35 vagy 40 cm

A VARIOstyle MOTOBOX ágytest fejedelmi kényelmet kínál.
A tömörfa ágytestet táskarugós matraccal egybeépítve 
készítjük, az ágytest szerkezetébe pedig egy hangtalan
elektromotort helyezünk el, melynek segítségével ágyad
fej- és lábvége egy távirányítóval fokozatmentesen emel-
hető és dönthető.

A MOTOBOX ágyat a speciálisan erre a modellre fejlesztett
hideghab matrac teszi különlegessé.

Méret:
Hosszúság: 190, 200 vagy 210 cm

Szélesség: 80, 90, 100, 120 vagy 140 cm
Magasság lábak nélkül: 37 cm (matraccal együtt)
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Második lépésként válassz
egyet fejvégeink közül! Az ágy-
testtel egybeépített, masszív 
favázra épülő fejvég amellett,
hogy összefogja, stabilizálja
ágyadat, egyedi és hangsúlyos
külsőt kölcsönöz fekhelyednek.
Aszerint, hogy milyen magas és
milyen felületkialakítású fej-
végre vágysz, többféle típusból
választhatsz.

Milyen legyen 
a fejvég?

2. lépés
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A VARIOstyle RECTA fejvég szabályos
téglatest alakjával, egyenes vonalai-
val, minimalista megjelenésével bár-
mely méretvariációban, bármilyen
enteriőrbe jól illik.

Méret:
Magasság: 105, 120 vagy 140 cm
Szélesség: 90, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Vastagság: 10 cm

A VARIOstyle SIMPLY fejvég felül lekerekített, 
elöl teljesen sima felületű. Nem hivalkodik túlsá -

gosan, egyszerűségével és minőségi kialakításával
mégis határozott megjelenést biztosít ágyadnak.

A VAIOstyle ARC fejvég felül íves, 
lekerekített formájával a minimalista
sorozatba tartozik: nem hivalkodó,
neutrális megjelenésű, így a klasszi-
kustól a modern lakóterekig minden-
hova beilleszthető. 

Méret:
Magasság: 105, 120 vagy 140 cm
Szélesség: 90, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Vastagság: 10 cm
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A VARIOstyle SIDY fejvég az ARC
modell oldalsó fülekkel ellátott vál-
tozata, amely már karakteresebb,
de még mindig nem hivalkodó
külsőt kölcsönöz ágyadnak.

Massen:
Magasság: 105, 120 vagy 140 cm
Szélesség: 114, 134, 154, 174 vagy 194 cm
Vastagság: 10 cm + szárnyak (7 cm/oldal)

Méret:
Magasság: 105, 120 vagy 140 cm
Szélesség: 90, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Vastagság: 10 cm

A VARIOstyle FASHION egy íves szélű, fekvő
téglalapokból álló, kéderezett, rusztikus
fejvég. Extra párnázottságának köszön-
hetően kényelmes külsőt, anyaggazdagsá-
gának köszönhetően pedig határozott
megjelenést kölcsönöz ágyadnak.

Massen:
Magasság: 105, 120 vagy 140 cm
Szélesség:: 90, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Vastagság: 7 cm

A VARIOstyle FASHION EXLUSIVE fejvég 
a FASHION modell vastagabb változata. 
A megnövelt vastagság a kárpitozott tégla-
lapok között futó díszzsinórzattal együtt
még markánsabb, még látványosabb meg-
jelenést eredményez

Massen:
Magasság: 105, 120 vagy 140 cm
Szélesség: 90, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Vastagság: 12 cm

A Teljes szöVeTkínálATunkAT 
MegTAláljA pArTnereinknél.



A VARIOstyle ADAM fejvég egy klasszikus,
szakértelmet és precizitást igénylő kárpi -
tos eljárással, az úgynevezett vaktűzéssel 
készül: mestereink egy speciális tűző -
cérnával gondosan átvarrják a felületet. 
A végeredmény önmagáért beszél.

Méret:
Magasság : 105, 120 vagy 140 cm
Szélesség: 90, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Vastagság: 16 cm
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A VARIOstyle LINE fejvéget vízszintesen
futó, formavágott, a széleken levarrt hab
beépítésekkel készítjük. Ennek a felület -
kiképzésnek köszönhetően egy különleges
megjelenésű, modern vonalvezetésű ágyat
varázsolhatsz fekhelyedből.

Méret:
Magasság: 105, 120 vagy 140 cm
Szélesség: 90, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Vastagság: 7 cm

Méret:
Magasság: 105, 120 vagy 140 cm
Szélesség: 90, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Vastagság: 12 cm

A VARIOstyle LINE EXCLUSIVE fejvég 
a LINE modell vastagabb változata. 
A megnövelt méret és anyagtömeg 
miatt a látvány még különlegesebb! 

A Teljes szöVeTkínálATunkAT 
MegTAláljA pArTnereinknél.

A VARIOstyle ATHENA fejvég 
tömegével, anyaghasználatával és

kidolgozottságával igazán hangsúlyossá, 
a hálószoba központi helyére emeli ágyadat.



A VARIOstyle TREND fejvég az íves,
hátrafelé hajló, elkeskenyedő for-
májának és a kidolgozottság
minőségének köszönhetően min-
den részletében eleganciát árszt.

Méret:
Magasság: 105, 120 vagy 140 cm
Szélesség: 90, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Vastagság: 12/7 cm

Méret:
Magasság: 120 vagy 140 cm
Szélesség: 90, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Vastagság: 8 cm

A VARIOstyle GRAND ALP fejvégben 
a mélytűzéses varrástechnikával finom
eleganciát mutató felület és a cseppet
sem visszafogott, robusztus méret együt-
tese félreérthetetlenül hirdeti a luxust.

Méret:
Magasság: 120 vagy 140 cm
Szélesség: 90, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Vastagság: 16 cm
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Az ágytest és a fejvég kiválasztása
után azt kell eldöntened, hogy
milyen szövettel vagy milyen bőr-
rel legyenek bevonva az elemek.
Széles választékot kínálunk, így
biztosan megtalálod azt az anya-
got, amely harmonizál elképzelé-
seddel és hálószobád stílusával.
Emellett abban is biztos lehetsz,
hogy a stílus és a kellemes tapin-
tás megfelelő tartóssággal páro-
sul, hiszen kárpitosmestereink
gondos odafigyeléssel végzik
munkájukat.

A szövet vagy 
a bőr tetszik 
jobban?

3. lépés
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A TELjES SzöVETKíNÁLATuNKAT 
MEGTALÁLjA pARTNEREINKNÉL.
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Az alapok meghatározásának
utolsó lépéseként tekintsd meg
ágyláb-választékunkat! Külön-
böző anyagokat és különböző
formákat kínálunk. Kis képzelő -
erővel könnyen beláthatod,
hogy egy egyszerű láb is nagyon
sokat tud változtatni ágyad
meg jelenésén!

kell még 
négy láb!

4. lépés
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S71
Mérete: 13 cm
Anyaga: króm

TÖLGY láb
Mérete: 10 x 10 x 12 cm
Anyaga: tölgy

S68
Mérete: 13 cm
Anyaga: króm

L-ALAKÚ láb
Mérete: 20 x 20 x 8 cm
Anyaga: bükk
Rendelhető színek: natúr bükk,
dió, wenge, cseresznye, ezüst

HASÁB láb
Mérete: 7 x 7 x 12 / 15 oder 20 cm
Anyaga: bükk
Rendelhető színek: natúr bükk,
dió, wenge, cseresznye, ezüst

S75
Mérete: 9 cm
Anyaga: króm
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Hamarosan összeáll ágyad, de
egy fontos lépés még hátra van:
válaszd ki, hogy milyen matrac
kerüljön az ágyra! Ez nem egy
esztétikai kérdés, sokkal inkább
az ergonómiáról és tested anató-
miai szükségleteiről szól. De
nem kell, hogy szakértő legyél,
nyugodtan hagyatkozz ránk, 
illetve hagyatkozz megérzé -
sedre! próbáld ki matracainkat,
a számodra megfelelőt könnye-
dén felismered!

Matrac -
választás

5. lépés
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Méret:
Szélesség: 80, 90, 100, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Hosszúság: 190, 200 vagy 210 cm
Magasság: 22 cm

Méret:
Szélesség: 80, 90, 100, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Hosszúság: 190, 200 vagy 210 cm
Magasság: 22 cm

A rugós matracok családjában a VARIOstyle WELLNESS bonellrugós matracot igazán előkelő helyen
tartjuk számon: a matractestben található, 11 cm magas magban a rugók egy-egy kis zsákba 
varrva önálló mozgásra is képesek, így ez a matrac a bonellrugós társaihoz képest 
pontosabb testkövetést garantál. A magasabb alváskomfort érdekében 
a rugós matracmagot 3 ergonómiai zónára osztottuk, 
a matrac fekvőfelületét pedig komforthabból 
alakítottuk ki.

Az alváskomfort, az alvásklíma és a gerincvédelem szempontjai szerint fejlesztett
VARIOstyle SPA táskarugós matracunk egy 12 cm magas, edzett acélrugós vázzal
készül, ezáltal nem csak kényelmes és egészséges fekhelyet, hanem hosszú 
élettartamot garantál. A fekvéskomfortot növelve a rugós matracmagot 
7 ergonómiai zónára osztottuk, a matrac fekvőfelületét
pedig komforthabból alakítottuk ki, amely
kelle mesebb testbefogadást biztosít.

Egyedi 
méretben és 

kialakítással is 
rendelhető.
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A VARIOstyle SPA MEMORY matracunk még ennél is többet kínál, 
hiszen a szintén kétoldalas, forgatható matrac egyik felén 
a fekvőfelületet memory habból alakítottuk ki. Ha még 
nem ismered, próbáld ki, a testhőre lágyuló, a tested 
alakját pontosan követő matrac páratlan
kényelmet kínál!

Méret:
Szélesség: 80, 90, 100, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Hosszúság: 190, 200 vagy 210 cm
Magasság: 22 cm

A VARIOtsyle SPA EXTRA matracunk mindkét oldalát használhatod:
a zónásított táskarugós matracmag két oldalára eltérő kemény -
ségű komfortrétegeket helyeztünk, így szükségleteid
szerint választhatsz puhább és keményebb 
oldal közül.

Méret:
Szélesség: 80, 90, 100, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Hosszúság: 190, 200 vagy 210 cm
Magasság: 22 cm

A SpA és a WELLNESS sorozat matracait kérheted
hagyományos, könnyen levehető és mosógépben
is mosható huzattal, vagy ha úgy látod jobbnak,
a matrac huzatát elkészítjük az ágytesthez és
fejvéghez választott bútorszövettel.

Egyedi 
méretben és 

kialakítással is 
rendelhető.
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Méret:
Szélesség: 80, 90, 100, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Hosszúság: 190, 200 vagy 210 cm
Magasság: 33,5 cm

A VARIOstyle ELENOR matrac több szempontból is különleges. Az átlagtól eltérően a matrac 
rugalmasságáról nem csupán egy, hanem három táskarugós réteg, a testfelület lágy 
befogadásáról, az izületek védelméről pedig egymásra fektetett teve-, lószőr, 
illetve gyapjú rétegek gondoskodnak. A modell további különlegessége,
hogy körben a matrac szélén egy ülést segítő hab keret fut, 
így ha az ágy szélére kiülsz, tested megfelelően 
stabil alátámaszt kap ott is.

Méret:
Szélesség: 80, 90, 100, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Hosszúság: 190, 200 vagy 210 cm
Magasság: 24 cm

A VARIOstyle CLEMENS matracunk szintén 100%-os pamut huzatba
bújtatott, tuftolt, azaz kézzel átvarrt kivitelben készül. 
Az organikus gyapjú, a ló- és teveszőr rétegek alatt 
egy kombinált táskarugós magrész található, 
amely a beépített komforthabnak köszön -
hetően a hagyományos matracoktól eltérő 
kényelmet és rugalmasságot kínál.

Egyedi 
méretben és 

kialakítással is 
rendelhető.
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A VARIOstyle NATURAL ASLEEP matrac minden kompromisszummal leszámol:
gyártásakor kizárólag natúr alapanyagokat használunk, így a kombinált
táskarugós magra mindkét oldalról 100% natúr latex, lószőr, pamut 
és organikus gyapjúrétegek kerülnek. A válogatott alapanyagoknak 
köszönhetően matracunk tökéletes alváskomfortottal
és alvásklímával ajándékoz meg, abszolút 
természetes közegben.

Méret:
Szélesség: 80, 90, 100, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Hosszúság: 190, 200 vagy 210 cm
Magasság: 31 cm

A VARIOstyle NATURAL COMFORT matracunk is az organikus vonalat képviseli.
Különlegessége, hogy a gyapjúval és pamuttal burkolt, 100%-os natúr latex
fekvőfelületek alatt található táskarugós matracmag mindkét oldalán 
egy-egy vékony, de tömörített kókuszrost lapot helyezünk 
el, ami feszességével megfelelően rugalmas és 
határozott gerincalátámasztást eredményez.

Méret:
Szélesség: 80, 90, 100, 120, 140, 160 vagy 180 cm
Hosszúság: 190, 200 vagy 210 cm
Magasság: 25 cm

Egyedi 
méretben és 

kialakítással is 
rendelhető.
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Ágyad elkészült, hiszen minden
egyes elemét kiválasztottad. 
Ha azonban igazi kényeztetésre
vágysz, tetézd a kényelmet egy
fedőmatraccal! Ez a vékony, 
pár centi magas topper a fekvő-
felületet extra puhasággal, 
antibakteriális védelemmel és
meg  felelő alvásklímával látja el.
Használatával királyi kényelem-
ben pihenhetsz, azzal a jóleső
tudattal, hogy testednek és 
lelkednek mindent megadtál!

Tetézd 
a kényelmet 
egy topperrel!

6. lépés
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VARIOstyle HIDEGHAB topperünket 
5 ergonómiai zónára osztott, 4 cm 
vastag hideghabból készítjük. Steppelt
szövete zipzáras, így könnyedén leve-
hető és mosógépben is mosható.

Méret:
Hosszúság: 190, 200 oder 210 cm
Szélesség: 90, 100, 120, 140, 160 oder 180 cm
Huzat: SILVER nanotechnológiás szövet,
klímaszállal steppelt kivitelben.

VARIOstyle LATEX topperünk 5 ergonó-
miai zónára osztott, 4 cm vastag, pon-
trugalmas latexből készül. Steppelt
szövete zipzáras, így könnyedén leve-
hető és mosógépben is mosható.

Méret:
Hosszúság: 190, 200 oder 210 cm
Szélesség: 90, 100, 120, 140, 160 oder 180 cm
Huzat: SILVER nanotechnológiás szövet,
klímaszállal steppelt kivitelben.
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VARIOstyle MALVA topperünket a mályva
sajtolt olajának felhasználásával gyártott,
rendkívül puha és rugalmas, kimagasló élet-
tartamot garantáló hideghabból készítjük.
Steppelt szövete zipzáras, így könnyedén
levehető és mosógépben is mosható

Méret:
Hosszúság: 190, 200 oder 210 cm
Szélesség: 90, 100, 120, 140, 160 oder 180 cm
Huzat: SILVER nanotechnológiás szövet,
klímaszállal steppelt kivitelben.

VARIOstyle MEMORY topperünk 4 cm vastag,
magas minőségű, testhőre lágyuló, alakkö-
vető, pontrugalmas memoryfoamból készül.
Steppelt szövete zipzáras, így könnyedén
levehető és mosógépben is mosható.

Méret:
Hosszúság: 190, 200 oder 210 cm
Szélesség: 90, 100, 120, 140, 160 oder 180 cm
Huzat: SILVER nanotechnológiás szövet,
klímaszállal steppelt kivitelben.
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...és itt a ráadás!

A hálódat szebbé teszik, a min-
dennapok rutinját pedig meg-
könnyítik neked, így ha van rá
lehetőséged, válassz ágyadhoz
éjjeliszekrényt és lábvég padot is!

Válassz
kiegészítőink
közül!



U
Méret: 60 x 45 x 35 cm
Anyag és szín: választható

ELITE
Méret: 60 x 50 x 35 cm
Anyag és szín: választható

BRICK
Méret: 36 x 60 x 36 cm
Anyag és szín: választható

LÁBVÉG PAD
Méret: 120 x 50 x 50 cm
Anyag és szín: választható



A VARIOstyle boxspring ágyak
felépítésükben jelentősen 
eltérnek a hagyományos 
ágyaktól, ugyanis a különálló
ágykeret és lécesbetét helyett
egy speciális, integrált gerinc -
alátámasztási és kényelmi
rendszer biztosítja az anató-
miailag tökeletes pihenést.

Az ágy, ahogy megálmodtad!variostyle

Gyártja: Forgalmazza: 

Az egyedülálló boxspring alvásrendszer három különálló 
elemet egyesít, melyek segítik és kiegészítik egymás funkcióját!
A boxspring ágytest a legalsó konstrukciós elem, amely egy
bonell rugózattal készített, bútorszövettel bevont bázis. Erre
kerül az igényeid és alvási szokásaid alapján kiválasztott matrac,
amelyre egy harmadik, kényelmi funkciókat betöltő, vékonyabb
fedőmatrac, az úgynevezett topper kerül.


