
 

 

SOBRE NÓS:
 
 

Estamos no mercado dos colchões e móveis desde 1994 com Gerência de José Loureiro e disponibilizamos um
serviço completo de aconselhamento e fornecimento de sistemas de descanso e mobiliário por medida, para
tornar a sua vida em casa mais relaxada e agradável.

 

Somos representantes preferênciais em Vila Nova de Gaia, junto a Espinho e ao Porto, dos colchões,
acessórios e complementos das conceituadas marcas Nacionais, Molaflex e Mindol.
 

 

Temos toda a gama de sistemas de descanso que inclui as camas articuladas, os colchões ortopédicos, os
respectivos acessórios, as bases, as testeiras/cabeceiras personalizadas, os estrados e as almofadas.

 

Desde a Linha Económica aos produtos topo de gama, vamos ao encontro dos seus anseios, para tornar a sua
habitação num lugar onde possa desfrutar plenamente dos melhores momentos da sua vida. 

 

Dispondo de uma vasta experiência de mais de 20 anos no aconselhamento e entrega de colchões e sistemas
de descanso ao seu vasto leque de clientes satisfeiros e fidelizados, prestamos um serviço personalizado que
visa o seu bem-estar e um aumento da sua qualidade de vida usufruindo de umas noites de descanso mais
compensadoras e relaxantes.

 

 

 

 

 

 

Muito importante:
 
- Quando pensar em investir no seu descanso ao comprar um colchão, não pense apenas no preço em loja:
 
- Faça uma compra inteligente, com aconselhamento pessoal e profissional, adequando o colchão a si de forma
personalizada e optando pelo modelo ideal, mais ajustado ao seu peso e à cama a que se destina. Afinal de
contas, a sua compra terá implicações diretas no seu descanso e bem-estar durante vários anos...
... e, se considerar o valor total, com todos os custos incluídos, aqui certamente comprará bem melhor.
Previlegiamos o contacto pessoal com cada cliente.

 
<<  VISITE-NOS PESSOALMENTE NA LOJA E COMPROVE A DIFERENÇA!   >>
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http://www.prodescanso.net/comprar-colchao-molaflex-mindol-mais-barato-com-entrega-gratuita/
http://www.prodescanso.net/colchoaria-low-cost-em-gaia-porto-espinho-feira-moveis-e-colchoes/
http://www.prodescanso.net/mobilias-sofas-camas-articuladas-ao-melhor-preco/
http://www.prodescanso.net/contactar-prodescanso-962381312-gaia-porto/
http://www.prodescanso.net/contactar-prodescanso-962381312-gaia-porto/
http://www.molaflex.com/
http://www.mindol.pt/

