
-50%

Потонете во
сладок сон!

Во периодот 
од 01.06.2018 до 19 .08.2018 
со купување во Рамсторе 
маркетите имате можност 
да добиете 50% попуст на 

Дормео производите.

&



Ловец на сништа
...Се верува дека ги лови сите 
сништа. Во својата мрежа ги 
заробува лошите сништа, а 
низ своите меки пердуви му 
дозволува на убавиот и мирен 
сон да допре до вас...

Двоен јорган 140 x 200см
• Со луксузно полнење за 
      потполна мекост
• Антиалергиски
• Целосно се пере

СИСТЕМ СО КОПЧИЊ
А

РЕГУЛАЦИЈА НА В
И

С
И

Н
А

ДОБИВАТЕ 2 ВО 1: 
ЛЕСНА ЛЕТНА ПРЕКРИВКА И ЗИМСКИ ПОЛНЕТ 

ЈОРГАН КОИ ЗАЕДНО СЕ СПОЕНИ СО КОПЧИЊА.

Вистински памук

Анатомска перница 30 x 50см
• AirX систем за проветреност и свежина
• Навлака која се вади и пере
• Идеална за странично спиење
• Памучна навлака

Класична перница 50 x 70см
• Антиалергиска
• Целосно се пере
• Идеална за секоја положба на спиење
• Памучна навлака

Ловец насништа
АНАТОМСКИ ДИЗАЈН 

ЗБОГАТЕН СО ПОДДРШКА 
ОД МЕМОРИ ПЕНА

ПОЛНЕЊЕ КОЕ 
Е НАЛИК НА 

ПЕРДУВИ

-50%

-50%

-50%

-50%редовна цена: 1.498,00 ден.

цена со попуст x 5 купони:

74900
ден.

редовна цена: 1.698,00 ден.

редовна цена: 3.998,00 ден.

цена со попуст х 5 купони: 

цена со попуст х 5 купони: 

84900
ден.

1.99900
ден.

редовна цена: 398,00 ден.
цена со попуст х 5 купони: 

19900
ден.



ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИJАТА:
Во периодот од 01.06.2018 до 19 .08.2018 за секоја сметка во вредност над 300.00 денари 
добивате купон. Дополнителниот купон се добива со купување на некој од прикажаните 

промотивни производи на задната страна од летокот, доколку вкупниот износ на сметката 
е над 300.00 денари. Со собирање на потребниот број на купони и поволна доплата можете 
да купите некој од производите на брендот  Дормео  по промотивна цена со попуст од 50%. 

Производите можете да ги подигнете најдоцна до 31.08.2018.
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СОБИРАЈТЕ КУПОНИ!

Наддушек 4 + 1
•  4 см Екоцел пена и 1см Мемори пена
•  AirX систем на страниците за зголемена проветреност
•  Нелизгачка подлога

Заштитна, водоотпорна 
прекривка за душек
• Отпорна на течност и дамки
• Го зачувува вашиот душек чист 
• Го продолжува рокот на траење на душекот

 

ЛАСТИЦИ ЗА ПРИКАЧ
У
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-50%

-50%

редовна цена: 5.998,00 ден.
90 x 200см

цена со попуст х 5 купони: 
редовна цена: 10.998,00 ден.
160х200см

цена со попуст х 5 купони: 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА УДОБНОСТ НА ВАШИОТ КРЕВЕТ, 
СОФА, КАУЧОТ ИЛИ ЗА БИЛО КАКОВ ПОСТОЕЧКИ 
ДУШЕК ЧИЈА УДОБНОСТ САКАТЕ ДА ЈА ЗГОЛЕМИТЕ.

5 5 зонско јадроМазна и мека, високо 
апсорбирачка површина

висина 
5 см

2.99900
ден. 5.49900

ден.

редовна цена: 1.398,00 ден.
90 x 200см

цена со попуст х 5 купони:

69900
ден.

редовна цена: 2.598,00 ден.
180 x 200см

цена со попуст х 5 купони:

129900
ден.



За купен Збрегов јогурт 2.8% мм 1.75 л. 

За купенa дорина млечна/со лешници/ со кекс 80гр 

За купенo вино Александрија Куве 0,75 Л

Посетете ги нашите маркети, ве очекуваат производите на ДOРMEO Побрзајте, количините се ограничени! Рамсторe Маркетите го задржуваат 
правото да ја прекинат акцијата од објективни причини. За можни печатни грешки, Рамсторe Маркетите однапред се извинуваат. 

За купен производ Супер Јајце  Л 10/1 За купен производ од бендот  Поли За купен производ од брендот Рискоса

За купен производ Цедевита Го 345мл За купен Синалко леден чај 1,5л За купен Јана леден чај  

За купен производ од брендот ВЕЕТ За купена  Бекутан крема од прикажаните За купен производ од  брендот  НИВЕА САН 

За купена Лакалут паста за заби од прикажанитеЗа купена Лакалут паста за заби од прикажаните За купен ПЕРСИЛ  ГЕЛ  1,46 Л За купен кој било ФАКС детергент За купени  Прима Пак производи

Побрзајте и посетете ги нашите маркети. Ве очекуваат производите на Дормео! Рамсторе маркетите го 
задржуваат правото да ја прекинат акцијата од објективни причини. За можни печатни грешки Рамсторе 

маркетите однапред се извинуваат


