Amerykański Sen z Sertą – rabaty i fizjoterapeuta w salonach
Pan Materac!
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Akcja promocyjna Amerykański Sen z Sertą we wszystkich salonach Pan Materac w
Warszawie! Wysokiej jakości materace Serta z rabatem 20% od cen regularnych – promocja
obowiązuje na wszystkie modele! Dodatkowo w salonie w Galerii HOMEPARK JANKI w
dniach 20-21.05.2022 r. zapewniamy darmowe konsultacje fizjoterapeuty. Zapraszamy!

Amerykański Sen z Sertą w salonach Pan Materac – rabaty
do 20%!
Najbliższy weekend to idealna okazja do zakupu wysokiej jakości materaca do sypialni! Od piątku
(20.05.2022 r.) rozpoczynamy akcję promocyjną Amerykański Sen z Sertą we wszystkich
salonach Pan Materac w Warszawie – zapewniamy obniżkę cen o 20% od cen regularnych
na wszystkie modele sygnowane logiem amerykańskiego producenta materacy Serta!
Serta to jeden z liderów w produkcji i sprzedaży materacy w Stanach Zjednoczonych. Produkty Serta
wyróżniają się wysoką jakością wykonania, czego potwierdzeniem są liczne certyfikaty i
atesty. Materace Serta to różnorodna oferta dostosowana do potrzeb i oczekiwań
najbardziej wymagających użytkowników. Zastosowanie najlepszych komponentów w
materacach zapewnia wygodny, komfortowy i zdrowy sen przez wiele lat!

Pełna oferta produktowa na www.panmaterac.pl/serta_42
Promocja obowiązuje w dniach 20-31.05.2022 r. tylko w salonach Pan Materac w Warszawie!
Porady fizjoterapeuty w salonie Pan Materac w Galerii HOMEPARK JANKI
Dodatkowo podczas najbliższego weekendu – 20-21.05.2022 r. - w salonie Pan Materac w
Galerii HOMEPARK JANKI zapewniamy darmowe konsultacje fizjoterapeuty!
Prawidłowe ułożenie ciała oraz stabilna i dostosowująca się do krzywizn ciała powierzchnia spania to
gwarancja zdrowego i komfortowego odpoczynku. Warto przed zakupem skorzystać z porad
specjalistów, aby jak najlepiej dopasować materac do indywidualnych potrzeb.
Przyjdź do Galerii HOMEPARK JANKI w dniach 20-21.05.2022 r., skorzystaj z porad fizjoterapeuty i
wybierz wysokiej jakości materac Serta taniej o 20%! Zapraszamy!
Lokalizacja salonów Pan Materac w Warszawie:
www.panmaterac.pl/c/materace-warszawa-37
C.H. DOMO STREFA
ul. Domaniewska 37B
02-672 Warszawa
tel.: 22 299 43 39
e-mail: warszawa@panmaterac.pl
www.panmaterac.pl/c/materace-warszawa-6
Galeria HOMEPARK TARGÓWEK
ul. Malborska 45
03-286 Warszawa
tel.: 509 906 135
e-mail: warszawa2@panmaterac.pl
www.panmaterac.pl/c/materace-warszawa-74
Galeria HOMEPARK JANKI
plac Szwedzki 3
05-090 Janki
tel.: 733 311 833
e-mail: warszawa.janki@panmaterac.pl
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