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VISCOFOAM   ALOE MERINO
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472

528

542

594

708

790

790

812 926

926

958 976 998

998

1024 1126 1274

Polila�ex 21 см

Viscofoam Waterlily 2 см

Височина: 25 см

Матрак  е ортопедичен VISCOFOAM ALOE MERINO
матрак с мемори пяна и притежава две страни - лятна
и зимна. Мемори пяната е от лятната страна на модела,
която е третирана с Aloe Vera, а зимната страна 
е съставена от 100% естествена вълна. Този матрак 
се отличава с височината си от 25 см и е изключително 
п од х од я щ  к а к т о  з а  м а л к и  д е ц а ,  т а к а  и  з а 
възрастни. Матрак  е много VISCOFOAM ALOE MERINO
предпочитан от всички, търсещи умерена опора при 
спане. 
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MEDICAL FORM
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Височина: 20 см

Матрак  е изключително ортопедичен MEDICAL FORM
модел съставен изцяло от слой Polila�ex с висока 
плътност. Този слой представлява високотехнологични 
полимери смесени с вода и е на латексова основа. 
Матракът е дишащ с едновременно ортопедични и 
анатомични характеристики. Матрак  е MEDICAL FORM
подходящ за всички с проблеми в областа на 
гръбначният стълб, както и за тези които имат 
оплаквания от болки в гърба, дископатия или други 
ортопедични проблеми.  

Polila�ex 18 см

Третиран с Aloe Vera и с антиалергично въздействие
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 гаранция
 години

MOONTEX   MEMORY FOAM 

Топер 

269

273

297

300

392

396

396

400 488

488

492 495 536

536

540 589 650

Височина: 6 см
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99

101

107

109

142

146

146

148 197

197

199 201 204

204

208 221 248

197 201 204 217 238

Комплект крачета 30 см 69

Комплект крачета 22 см 58

МЕТАЛНА ПОДМАТРАЧНА РАМКА

Металната подматрачна рамка е със здрава 
и стабилна конструкция и може да се ползва
вместо спалня, когато се монтират крачетата. 
При необходимост, към нея може да се монтира 
механизъм за повдигане. 
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Възглавница 

54*72

42

Състав: 100% Novola�ex

Височина: 12 см

*Възглавниците се предлагат с калъфка без цип

*Цена на калъфка с цип 100% памук: 10 лв с ДДС

FRESH 

21*72

42

Състав: 100% силиконов пух

Височина: 13 см

Възглавница

NOVOLATTEX 

VISCOFOAM   BABY

4950

25

Състав: Viscofoam Waterlilly

Височина: 5 см

Възглавница
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Матрак BABY POLILATTEX 

Височина: 14 см

Polila�ex 12 см

Матрак  е специално разработен за бебета и BABY POLILATTEX
малки деца. За изработването му е използван недеформируем 
Polila�ex с едновременно ортопедични и анатомични 
характеристики. Дамаската е със специално антиалергично и 
водонепропускаемо тефлоново покритие, което предотвратява 
навлизането на влага и течности във вътрешността му. 
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Протектор за матрак BABY PLUS
Протектор за матрак е водонепропускаем, дишащ иBABY PLUS 

 перящ се на 95 градуса. Този продукт е изключително лесен за 
поддръжка и почистване. Изработен е от плат 100% памук, с 
антиакарна и антибактериална обработка, като се закрепва с 
ластик под матрака.
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56 58 66 68 76 8474 78 82 88 96

Протектор за матрак SIENA

50 52 58 60 66 7264 68 70 76 82

BAMBOO  е луксозен и елегантен протектор за матрак с 
антибактериална обработка. Изработен е от плат 100% памук, с 
екстракти от бамбук, които му предават освежаващ и успокояващ 
ефект. Протектор за матрак  е водонепропускаем, дишащBAMBOO
и перящ се на градуса, като се закрепва с ластик под матрака. 60 

Протектор за матрак е водонепропускаем, дишащ и перящ се SIENA 
на градуса. Той е двулицев, като във вътрешността си е изграден 40 
от полиестерни влакна, обвити със силикон, а повърхността му е 
капитонирана. Изработен е от плат 100% памук, с антиакарна и 
антибактериална обработка, като се закрепва с ластик под матрака.

Протектор за матрак BAMBOO
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Протектор за матрак RELAX

34 36 40 42 46 5244 48 50 54 56

Протектор за матрак е водонепропускаем, дишащ и перящ сеRELAX 
на 95 градуса. Той е перфектна грижа за Вашият двулицев матрак, 
тъй като предпазва дамаската на матрака от изцапване или 
заносване. Изработен е от плат 100% памук, с антиакарна и 
антибактериална обработка, като се закрепва с ластик под матрака.

Протектор за матрак FRESH

38 40 44 46 52 5850 54 56 60 64

Протектор за матрак е водонепропускаем, дишащ и перящ сеFRESH 
на 95 градуса. Изключително подходящ за матраци с мемори пяна и
латекс. Изработен е от плат 100% памук, с антиакарна и 
антибактериална обработка, като се закрепва с ластик под матрака.
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Тапицирана спалня FLEXY 

728 863 914 949 1001

С подматрачна рамка и механизъм за повдигане

Височина на таблата: 90 см

Спецификаци 

Цената не включва нощни шкафчета и матрак

Цена за комплект нощни шкафчета - 2 бр: 115 лв с ДДС





гр. Русе, бул. Борисова №41
тел.: +359 82 592 432
факс: +359 82 522 412

моб. тел.: +359 878 474 323 моб. тел.:  +359 878 474 321
моб. тел.: +359 892 474 323 моб. тел.:  +359 889 474 321

E-mail: info@mollyflex.bg
www.mollyflex.bg

www.facebook.com/mollyflex.bg 

Ексклузивен представител за България, Гърция и Румъния
Флекси Брандс ЕООД

plus.google.com/+MollyflexBg 

www.twitter.com/MollyflexBG


