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Матрак 

FIRENZE PLATINUM®

версия SOFT

ортопедичност анатомичност

2

версия HARD

ортопедичност анатомичност

 Колекция V.I.P.

Матрак  е луксозен модел, предлагащ F I R E N Z E P L AT I N U M
изключително удобство, невероятен комфорт и уникални възможности 
за персонализация. Към него е вграден стилен топ матрак от Polygel 
пяна с охлаждащ ефект, със специална технология, позволяваща лесно 
прилепване към матрака и непозволяваща хлъзгане. Този матрак 
притежава също така и 7 различни зони на комфорт. 
 
Матрак  е с иновативна технология предлагаща FIRENZE PLATINUM
избор между твърд и мек вариант, във вариант за спалня избор между 
цял матрак или комбиниране на две отделни части - две меки, две 
твърди или едната твърда и другата мека част и не на последно място 
възможност за избор на персонализирана луксозна дамаска между 
четири варианта. 

 гаранция
 години
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Височина: 30 см

Polygel® пяна с охлаждащ ефект 4 см

Характеристики на материалите

Версия HARD/SOFT (ТВЪРДА/МЕКА)

Dryfeel® дишащ слой за пълноценно проветрение 2 см

Viscofoam® мемори пяна с висока/средна твърдост 7 см

Newla�ex® пяна с висока/средна твърдост 10 см

Newla�ex® пяна със средна твърдост 6 см

D

C

B

A

E

Състав: 79% полиестер, 20% вискоза, 1% еластан

Характеристики на дамаска VISCOSE

Стилен сменяем и перящ се калъф на 60 градуса

размери в см цени в лв с ДДС

Цени за нестандартни размери - след запитване

3

версия SOFTверсия HARD

D

C

B

A

E

A

E

Антистатично покритие с антиалергично въздействие

Луксозен текстил с копринено усещане

3D дишащ борд за постоянно проветрение

дамаска VISCOSEдамаска COTTON ORGANIC

дамаска SILKдамаска LUXURY BROWN

Избор между твърд и мек вариант

Избор от четири вида луксозна дамаска

Избор на матрак от две части - две меки,

Комбиниран матрак с топ матрак

Ядро от пет части за максимален комфорт 

две твърди или мека и твърда част 

AA

B

C

D

2260

2305

2470

2525

3280

3350

3350

3435 4120

4120

4205 4305 4500

4500

4585 4965 5530
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Матрак 

VENEZIA CORAL®

версия SOFT

ортопедичност анатомичност

4

версия HARD

ортопедичност анатомичност

 Колекция V.I.P.

Матрак  е изящен модел, предлагащ невероятно VENEZIA CORAL
удобство, съвършен комфорт и уникални възможности за 
персонализация. Към него е вграден стилен топ матрак от Polygel 
пяна с охлаждащ ефект, със специална технология, позволяваща 
лесно прилепване към матрака и непозволяваща прихлъзване. Този 
матрак притежава също така и 7 различни зони на комфорт. 
 
Матрак  е с иновативна технология предлагаща VENEZIA CORAL
избор между твърд и мек вариант, във вариант за спалня избор 
между цял матрак или комбиниране на две отделни части - две меки, 
две твърди или едната твърда и другата мека част и не на последно 
място възможност за избор на персонализирана луксозна дамаска 
между четири варианта. 

 гаранция
 години
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Височина: 25 см

Polygel® пяна с охлаждащ ефект 4 см

Характеристики на материалите

Версия HARD/SOFT (ТВЪРДА/МЕКА)

Viscofoam® мемори пяна с висока/средна твърдост 3 см

Newla�ex® пяна с висока/средна твърдост 10 см

Newla�ex® пяна със средна твърдост 8 смD

C

B

A

Състав: 88% полиестер, 10% вискоза, 2% еластан

Характеристики на дамаска LUX BROWN

Стилен сменяем и перящ се калъф на 60 градуса

размери в см цени в лв с ДДС

Цени за нестандартни размери - след запитване

5

версия SOFTверсия HARD

AA

B

C

D

Антистатично покритие с антиалергично въздействие

Луксозен текстил с освежаващ ефект

3D дишащ борд за постоянно проветрение

дамаска VISCOSE дамаска COTTON ORGANIC

дамаска SILK дамаска LUXURY BROWN

Избор между твърд и мек вариант

Избор от четири вида луксозна дамаска

Избор на матрак от две части - две меки,

Комбиниран матрак с топ матрак

Ядро от четири части за оптимален комфорт 

две твърди или мека и твърда част 

D

C

B

A

1950

1985

2145

2190

3070

3130

3130

3190 3740

3740

3795 3820 3900

3900

4035 4295 4830
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Матрак 

CUBOTTO® FIRM&SOFT

версия SOFT

ортопедичност анатомичност

6

версия HARD

ортопедичност анатомичност

 Колекция V.I.P.

Матрак  създава чувство на релаксация, CUBOTTO FIRM&SOFT
докато спиш на него и едновременно с това разпределя по най-
оптимален начин теглото на тялото върху себе си. Благодарение на 
иновативния си слой мемори пяна, матрака реагира индивидуално 
на всяко едно човешко тяло чрез специфично „потъване“ и 
елиминиране точките на напрежение. 
 
Матрак  е с иновативна технология CUBOT TO FIRM&SOFT
предлагаща избор между твърд и мек вариант, във вариант за спалня 
избор между цял матрак или комбиниране на две отделни части - две 
меки, две твърди или едната твърда и другата мека част и не на 
последно място възможност за избор на персонализирана луксозна 
дамаска измежду четири варианта. 

 гаранция
 години
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Височина: 23 см

Характеристики на материалите

Версия HARD/SOFT (ТВЪРДА/МЕКА)

Elas�oam® Bio пяна със средна/ниска твърдост 13 см

Dryfeel® дишащ слой за пълноценно проветрение 3 см

C

B

A

Състав: 70% полиестер, 29% органичен памук, 1% еластан

Характеристики на дамаска COTTON ORG

Стилен сменяем и перящ се калъф на 60 градуса

размери в см цени в лв с ДДС

Цени за нестандартни размери - след запитване

7

версия SOFTверсия HARD

Антистатично покритие с антиалергично въздействие

Луксозен текстил, с усещане за мекота и нежност

3D дишащ борд за постоянно проветрение

дамаска VISCOSE

дамаска SILK

дамаска LUXURY BROWN

Избор между твърд и мек вариант

Избор от четири вида луксозна дамаска

Избор на матрак от две части - две меки,

Ядро от три части с масажиращ ефект

Изящен италиански дизайн

две твърди или мека и твърда част 

Viscofoam® мемори пяна с висока/средна твърдост 7 см

C

B

A

дамаска COTTON ORGANIC

AA

B

C

1034

1067

1138

1177

1627

1656

1656

1701 1954

1954

1984 2018 2060

2060

2141 2348 2712
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Матрак 

TRILOGY® FIRM&SOFT

версия SOFT

ортопедичност анатомичност

8

версия HARD

ортопедичност анатомичност

 Колекция V.I.P.

Матрак  разпределя по най-оптимален начин TRILOGY FIRM&SOFT
теглото на тялото върху себе си, независимо дали е изработен в 
твърдата или в меката си версия. Благодарение на уникалното си 
ядро от три части, матрака осигурява по-гъвкав ефект при ползването 
му, изразен чрез специфично „потъване“, индивидуално ниво на 
комфорт и елиминиране точките на напрежение. 
 
Матрак  е с иновативна технология предлагаща TRILOGY FIRM&SOFT
избор между твърд и мек вариант, във вариант за спалня избор 
между цял матрак или комбиниране на две отделни части - две меки, 
две твърди или едната твърда и другата мека част. Мемори пяната от 
лицевата страна на матрака, осигурява нежен релакс и подпомага 
нормалното дишане на матрака. 

 гаранция
 години
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Височина: 22 см

Характеристики на материалите

Версия HARD/SOFT (ТВЪРДА/МЕКА)

Newla�ex® пяна с висока/средна твърдост 9/6 см

Newla�ex® пяна със средна/висока твърдост 6/9 см

C

B

A

Състав: 79% полиестер, 20% вискоза, 1% еластан

Характеристики на дамаската

Изящен сменяем и перящ се калъф на 60 градуса

940

970

1034

1070

1479

1505

1505

1546 1776

1776

1803 1834 1872

1872

1946 2134 2465

размери в см цени в лв с ДДС

Цени за нестандартни размери - след запитване

9

версия SOFTверсия HARD

Антистатично покритие с антиалергично въздействие

Луксозен текстил, с усещане за коприна, мекота и свежест

3D дишащ борд за постоянно проветрение

Избор между твърд и мек вариант

Оптимално разпределение на теглото

Избор на матрак от две части - две меки,

Ядро от три части за максимален комфорт

Иновативен италиански дизайн

две твърди или мека и твърда част 

Viscofoam Waterlily® мемори пяна 7 см

C

B

A AA

B

C
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Матрак 

VISCOFOAM® FRESH

горна страна

ортопедичност анатомичност

10

долна страна

ортопедичност анатомичност

Матрак  е изключително мек и удобен модел, VISCOFOAM FRESH
състоящ се от четири различни слоя, всеки от които е с различна 
степен на мекота. Този модел се отличава с иновативната си 
изработка, структура и система за проветрение, а благодарение на 
специалния си слой от Polygel с охлаждащ ефект, този матрак създава 
усещането за хладина през лятото и за топлина през зимата. 

Матрак  притежава 5 различни зони на комфорт и VISCOFOAM FRESH
специфична извивка в ядрото си. Така се постига отлична 
ортопедична опора и правилно разпределение на основните точки 
на натиск от тялото при ползването му. Този модел позволява да 
имате две различни усещания за спане във всеки един момент в 
който решите това. 

 гаранция
 години

 Колекция Premium
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Състав: 79% полиестер, 10% вискоза, 11% тенсел

Характеристики на дамаската

Стилен сменяем и перящ се калъф на 60 градуса

размери в см цени в лв с ДДС

Цени за нестандартни размери - след запитване

11

Третирано с тенсел покритие с антиалергично въздействие

3D дишащ борд за постоянно проветрение

Балансирана опора и нежно усещане 

Оптимално разпределение на теглото

Елегантен сменяем калъф с тенсел покритие

Ядро от четири части с пет зони на комфорт

Постоянно проветрение и топлопроводимост 

B

A

Thermotech е иновативна система за контрол на телесната температура, която се 
използва в производството на матраци и аксесоари за спалнята. Така се гарантира 
поддържането на оптималната телесна температура и в същото време се постига 
спокоен, комфортен и релаксиращ сън. Милиони микросфери абсорбират излишната 
телесна топлина и по този начин осигуряват постоянен микроклимат в леглото. 

Височина: 22 см

Характеристики на материалите

Viscofoam® мемори пяна със средна твърдост 7 см

Newla�ex Puro® пяна със средна твърдост 7 см

Polygel® пяна с охлаждащ ефект 2 смAA

B

C

Polila�ex® пяна със средна твърдост 6 смDC
D

878

906

966

1000

1382

1406

1406

1444 1659

1659

1685 1714 1749

1749

1818 1994 2303
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Матрак 

MEDICAL X-STATIC®

горна страна

ортопедичност анатомичност

12

долна страна

ортопедичност анатомичност

Матрак  представлява перфектно съчетание на MEDICAL X-STATIC
иновативен дизайн с комфортен сън. Този модел е резултат от най-
модерните разработки в областта на матраците, като създава чувство 
на пълноценна релаксация, докато спиш на него. Специалният 
антистатичен плат със сребърни нишки, в комбинация с трите 
различни слоя в ядрото, позволяват да се насладите на най-добрата 
почивка, която заслужавате. 
 
Матрак  е с отлични средни ортопедични MEDICAL X-STATIC
характеристики и с релефна структура на средният си слой. Така се 
постига оптимален ефект на топлообмен и проветрение на матрака. 
Този модел позволява да имате две различни усещания за спане във 
всеки един момент в който решите това.

 гаранция
 години

 Колекция Premium
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Височина: 22 см

Характеристики на материалите

Newla�ex® пяна с висока твърдост 8.5 см

Newla�ex® пяна с ниска твърдост 6 см

Състав: 68% полиестер, 31% вискоза, 1% сребърни нишки

Характеристики на дамаската

Изящен сменяем и перящ се калъф на 60 градуса

размери в см цени в лв с ДДС

Цени за нестандартни размери - след запитване

13

Антистатично покритие с антиалергично въздействие

3D дишащ борд за постоянно проветрение

Отлично проветрение и топлопроводимост 

Оптимално разпределение на теглото

Елегантен сменяем калъф със сребърни нишки

Ядро от три части с ортопедични характеристики

Адаптиране към всяка една част на тялото

Viscofoam® мемори пяна 7 смAA

B

C

C

B

A

X-Sistem Carbon представлява поставяне на въглеродни елементи по повърхността на 
текстилното влакно. Карбоновите нишки, изградени от въглерод са отлична бариера 
срещу електромагнитните полета и възпрепятстват разпространението на статичното 
електричество. Поставени в дамаската на матрака, те са 100% безопасни, като 
едновременно действат антибактериално и антистатично и увеличават комфорта. 

835

861

918

950

1313

1336

1336

1372 1577

1577

1601 1629 1662

1662

1728 1895 2188
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Матрак 

PHISYOTECH® TOP

горна страна

ортопедичност анатомичност

14

долна страна

ортопедичност анатомичност

Матрак  е революционно решение за всеки, PHISYOTECH TOP
нуждаещ се от перфектен и здравословен сън. Този модел е 
изработен чрез комбинирането на три слоя с индивидуална твърдост 
и отговоря на всички ортопедични изисквания и нормативи. В 
дамаската му са втъкани екстракти от соя и така се постига по-меко и 
нежно усещане. Циркулацията на въздух минава равномерно през 
матрака, независимо от положението на тялото върху него. 
 
Матрак  е идеално решение за всички, търсещи PHISYOTECH TOP
едновременно здравословен и комфортен сън и максимална степен 
на удовлетвореност и релакс на сутринта. Този модел позволява да 
имате две различни усещания за спане във всеки един момент в 
който решите това. 

 гаранция
 години

 Колекция Premium
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Височина: 23 см

Характеристики на материалите

Newla�ex Puro® пяна със средна твърдост средно 7.5 см

Newla�ex® пяна с висока твърдост 4 см

Състав: 69% полиестер, 28% памук, 3% соеви нишки

Характеристики на дамаската

Изящен сменяем и перящ се калъф на 30 градуса

размери в см цени в лв с ДДС

Цени за нестандартни размери - след запитване

15

Третирано със соя покритие с антиалергично въздействие

3D дишащ борд за постоянно проветрение

Здравословна ортопедична опора 

Оптимално разпределение на теглото

Елегантен сменяем калъф третиран със соя

Ядро от три части за максимален комфорт

Иновативна технология за здравословен сън

Viscofoam Waterlily® мемори пяна средно 7.5 смAA

B

C

C

B

A

Viscoelsa�co е сертификат за мемори пяна с отлични характеристики. Тя е иновативен, 
неподатлив на деформации, надежден и дишащ еластичен материал. Благодарение на 
уникалната си клетъчна структура придава приятно, нежно и меко усещане при лягане 
върху нея. Мемори пяната реагира индивидуално на теглото на всеки, като това 
гарантира индивидуален комфорт. Тя е термочувствителна и екологично чиста. 

798

823

878

909

1256

1278

1278

1312 1508

1508

1531 1558 1590

1590

1652 1812 2093
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Матрак 

VISCOFOAM® TOP

горна страна

ортопедичност анатомичност

16

долна страна

ортопедичност анатомичност

Матрак  е антиалергичен продукт, предоставящ VISCOFOAM TOP
изключително високо ниво на комфорт докато спите върху него. Този 
модел притежава 7 различни зони на комфорт, определящи се от 
иновативната перфорирана долна част на ядрото и от релефната 
структура на горния слой от мемори пяна. Така се осигуряват празни 
пространства, под които въздуха циркулира постоянно, без значение 
от околната температура. 

Матрак  е в постоянен контакт с всеки сантиметър VISCOFOAM TOP
от тялото и перфектно се напасва към всяка една негова извивка, 
независимо от положението на спане върху него. Този модел 
позволява да имате две различни усещания за спане във всеки един 
момент в който решите това. 

 гаранция
 години

 Колекция Premium
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Височина: 20 см

Характеристики на материалите

Newla�ex Puro® пяна със средна твърдост 13 см

Състав: 79% полиестер, 10% вискоза, 11% тенсел

Характеристики на дамаската

Изящен сменяем и перящ се калъф на 30 градуса

размери в см цени в лв с ДДС

Цени за нестандартни размери - след запитване

17

Антистатично покритие с антиалергично въздействие

3D дишащ борд за постоянно проветрение

Отлично проветрение и топлопроводимост 

Адаптиране към всяка една част на тялото

Елегантен сменяем калъф с тенсел покритие

Ядро от две части с пет зони на комфорт

Балансирана опора и меко усещане

Viscofoam Waterlily® мемори пяна 5 смAA

B

B

A

X Sta�c технологията представлява поставяне на слой чисто сребро по повърхността на 
текстилното влакно. Среброто възпрепятства развитието на бактерии, елиминира 
статичното електричество и е с изключителни топлопроводими характеристики. 
Сребърните нишки са 100% безопасни, предотвратяват задържането на прах и 
миризми и осигуряват 100% защита срещу акари и бактерии.
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Матрак 

VISCOTECH® CLASS

горна страна

ортопедичност анатомичност

18

долна страна

ортопедичност анатомичност

Матрак  предоставя изключително ниво на VISCOTECH CLASS
комфорт при матраците със средна до висока твърдост. Той е 
разработен в съответствие с най-съвременните разбирания за 
здравословен сън, дори и когато се спи по-малко от необходимото 
време. При този модел са комбинирани два слоя с различна твърдост 
и независимо от наличието на мемори пяна в него, той отговоря на 
всички ортопедични изисквания и нормативи. 

Матрак  осигурява изключително здравословна и VISCOTECH CLASS
релаксираща почивка, като в същото време гарантира максимален 
комфорт и правилно поддържане на ортопедичната опора по време 
на сън. Този модел позволява да имате две различни усещания за 
спане във всеки един момент в който решите това.

 гаранция
 години

 Колекция Premium
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Състав: 58% полиестер, 40% памук, 2% сребърни нишки

Характеристики на дамаската

Стилен сменяем и перящ се калъф на 30 градуса

размери в см цени в лв с ДДС

Цени за нестандартни размери - след запитване

19

Покритие Silver Safe с антиалергично въздействие

3D дишащ борд за постоянно проветрение

Здравословна ортопедична опора 

Оптимално разпределение на теглото

Елегантен сменяем калъф със сребърни нишки

Ядро от две части за изключителен комфорт 

Адаптиране към всяка една част на тялото

B

A

Съвременната медицина припознава среброто като най-ефективното средство против 
микроби, акари и бактерии. Когато среброто се използва като добавка към текстила на 
матраците, значително се подобрява тяхната антибактериална и антиакарна защита, 
като заедно с това текстила става много по-устойчив и изящен. Допълнителен плюс на 
Silver Safe технологията е нейната способност да разсейва статичното електричество. 

Височина: 21 см

Характеристики на материалите

Newla�ex® пяна със средна твърдост 14 см

Viscofoam® мемори пяна  5 смAA

B
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Матрак 

VISCOFOAM® ALOE MERINO

горна страна

ортопедичност анатомичност

20

долна страна

ортопедичност анатомичност

Матрак  е ортопедичен матрак с мемори VISCOFOAM ALOE MERINO
пяна и притежава две страни - лятна и зимна страна. Мемори пяната 
е от лятната страна на модела, която е третирана с Алое Вера, а 
зимната страна е изработена от 100% естествена вълна. Той се 
отличава с висока степен на твърдост и е разработен в съответствие с 
всички ортопедични изисквания и нормативи. 

Матрак  осигурява поддържането на VISCOFOAM ALOE MERINO
правилната ортопедичната опора по време на сън. Този матрак се 
отличава с височината си от 25 см и е изключително подходящ за 
лица с ортопедични проблеми и за лица с тегло над средното. Този 
модел позволява да имате две различни усещания за спане във всеки 
един момент в който решите това.

 гаранция
 години

 Колекция Classic
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Състав: 68% полиестер, 32% вискоза

Характеристики на дамаската

Зимна страна от 100% чиста естествена вълна

размери в см цени в лв с ДДС

Цени за нестандартни размери - след запитване

21

Лятна страна антиалергична, третирана с Алое Вера

3D дишащ борд за постоянно проветрение

Здравословна ортопедична опора 

Подходящ за лица с ортопедични проблеми

Двусезонен със зимна и лятна страна

Подходящ за лица с тегло над средното

Адаптиране към всяка една част на тялото

B

A

Третирането с Алое Вера представлява обработка на плата на матрака с милиони 
безкрайно малки микрокапсули, които съдържат в основата си растението Алое Вера. 
Така дамаската на матрака придобива нежно, приятно и меко усещане. Растението 
Алое Вера има противовъзпалителни, антибиотични и регенериращи свойства, също 
така намалява стреса и е естествено средство за пречистване. 

Височина: 25 см

Характеристики на материалите

Polila�ex® пяна със средна твърдост 21 см

Viscofoam Waterlily® мемори пяна 2 смAA

B

лятна страназимна страна
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Матрак 

QUEBEQ®

горна страна

ортопедичност анатомичност

22

долна страна

ортопедичност анатомичност

Матрак  е приятно мек, нежен и удобен модел, който QUEBEQ
подпомага отпускането на мускулатурата чрез елиминиране на 
точките на напрежение върху тялото по време на сън.  Той притежава 
мемори пяна от 7 см от едната си страна, която допринася за 
желаният допълнителен комфорт и гарантира правилната позиция 
на тялото при ползването на матрака.

Матрак  притежава луксозен сменяем и перящ се калъф, QUEBEQ
третиран със соя. Температурата на тялото много бързо се напасва 
към тази на спалното помещение. Този модел позволява да имате 
две различни усещания за спане във всеки един момент в който 
решите това. Друга екстра на този модел е независимост на двете 
тела по време на сън. 

 гаранция
 години

 Колекция Classic
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Състав: 69% полиестер, 18% вискоза, 3% соеви нишки

Характеристики на дамаската

Стилен сменяем и перящ се калъф на 60 градуса

размери в см цени в лв с ДДС

Цени за нестандартни размери - след запитване

23

Третирано със соя покритие с антиалергично въздействие

3D дишащ борд за постоянно проветрение

Балансирана опора и нежно усещане 

Адаптиране към всяка една част на тялото

Елегантен сменяем калъф третиран със соя

Постоянно проветрение и топлопроводимост 

B

A

Височина: 20 см

Характеристики на материалите

Polila�ex® пяна със средна твърдост 13 см

Viscofoam Waterlily® мемори пяна 7 смAA

B

Соята е единствения растителен протеин в целият свят. Тя е елегантна на външен вид, 
лека е като коприна и е изключително мека на допир. Соевите нишки притежават 
екологични и антиалергични свойства, те действат успокояващо, освежаващо и са 
напълно антибактериални. Соевите нишки имат много по-добра проветривост, като 
притежават свойствата едновременно на коприна, памук и вълна.
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Матрак 

MICHELANGELO®

горна страна

ортопедичност анатомичност

24

долна страна

ортопедичност анатомичност

Матрак  е нежен, анатомичен, удобен и комфортен MICHELANGELO
модел, който едновременно с това притежава отлични ортопедични 
характеристики. Този матрак има мемори пяна от 5 см от едната си 
страна, която подпомага успокояващия и освежаващ ефект по време 
на сън. Мемори пяната придава още една екстра на модела - 
независимост на двете тела по време на сън. 

Матрак  притежава луксозен сменяем и перящ се MICHELANGELO
калъф и е един съвършен и завършен продукт за Вашата спалня, с 
антибактериално и антиалергично въздействие. Температурата на 
тялото много бързо се напасва към тази на спалното помещение. 
Този модел позволява да имате две различни усещания за спане във 
всеки един момент в който решите това. 

 гаранция
 години

 Колекция Classic
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Състав: 68% полиестер, 32% вискоза

Характеристики на дамаската

Стилен сменяем и перящ се калъф на 30 градуса

размери в см цени в лв с ДДС

Цени за нестандартни размери - след запитване

25

Покритие Sensovel с антиалергично въздействие

3D дишащ борд за постоянно проветрение

Балансирана опора и нежно усещане 

Оптимално разпределение на теглото

Елегантен сменяем калъф третиран със Sensovel

Постоянно проветрение и топлопроводимост 

B

A

Височина: 20 см

Характеристики на материалите

Polila�ex® пяна със средна твърдост 13 см

Viscofoam Waterlily® мемори пяна 5 смAA

B

Sensovel представлява специфична обработка на дамската на матрака с вискоза, което 
подпомага абсорбирането на влагата и предотвратява потенето. Допирът с матрака е 
приятен и нежен като коприна, а материята осигурява максимално проветрение. 
Спането на матрак, чиято дамаска е обработена със Sensovel е спокойно и меко, като в 
същото време тя допринася за натуралното чувство за свежест и релакс на сутринта. 
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Матрак 

COMODO®

26

Матрак  е стилен модел с иновативна комбинация от три COMODO
различни слоя и елегантен сменяем калъф. Неговата изящна визия е 
подкрепена от оптималното съчетание на ортопедични и 
анатомични характеристики, с цел осигуряване на максимално ниво 
на комфорт по време на сън.  Той се отличава със средна степен на 
твърдост и е разработен в съответствие с всички ортопедични 
изисквания и нормативи. 

Матрак  осигурява балансирано поддържане на COMODO
ортопедичната опора на тялото по време на сън. Този модел е 
еднакво подходящ както за тези, които търсят мек, така и за тези 
които търсят по-твърд матрак. Този матрак е подходящо решение за 
всички търсещи едновременно здравословен и комфортен сън.

 гаранция
 години

 Колекция Classic

от двете страни

ортопедичност анатомичност
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размери в см цени в лв с ДДС

Цени за нестандартни размери - след запитване

27

Състав: 68% полиестер, 32% вискоза

Характеристики на дамаската

Стилен сменяем и перящ се калъф на 30 градуса

Покритие Sensovel с антиалергично въздействие

3D дишащ борд за постоянно проветрение

Здравословна ортопедична опора

Оптимално разпределение на теглото

Елегантен сменяем калъф третиран със Sensovel

Постоянно проветрение и топлопроводимост 

Височина: 18 см

Характеристики на материалите

Newla�ex Puro® пяна с висока твърдост 4 см

Newla�ex® пяна с ниска твърдост 6 смAA

B

B

A

A

Oeko-Tex 100 е авторитетна и независима международна система за контрол, тестване и 
сертифициране на текстилни продукти във всеки един етап от производствения процес. 
Притежаването на този сертификат означава, че всички използвани материали в 
производството, както и крайния продукт - матрак, възглавница или аксесоари, са 
безвредни, екологично чисти и отговарят на всички стандарти за качество. 
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Матрак 

POLILATTEX® ALOE MERINO

28

от двете страни

ортопедичност анатомичност

Матрак  е ярко изразен ортопедичен POLILATTEX ALOE MERINO
матрак и притежава две страни - лятна и зимна страна. Лятната 
страна на модела е с дамаска, третирана с Алое Вера, а зимната 
страна е изработена от 100% естествена вълна. Той се отличава с 
висока степен на твърдост и е разработен в съответствие с всички 
ортопедични изисквания и нормативи. 

Матрак  осигурява балансирано POLILATTEX ALOE MERINO
поддържане на ортопедичната опора на тялото по време на сън. 
През студените месеци вълнената страна задържа естествената 
топлина и действа като терморегулатор, като освобождава 
излишната влажност. През топлите месеци другата страна осигурява 
перфектно проветрение и пропуска остатъчната топлина от тялото. 

 гаранция
 години

 Колекция Classic
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Състав: 68% полиестер, 32% вискоза

Характеристики на дамаската

Зимна страна от 100% чиста естествена вълна

размери в см цени в лв с ДДС

Цени за нестандартни размери - след запитване

29

Лятна страна третирана с Алое Вера

Антистатично покритие с антиалергично въздействие

Здравословна ортопедична опора 

Подходящ за лица с ортопедични проблеми

Двусезонен със зимна и лятна страна

Адаптиране към всяка една част на тялото

A

Мериното е 100% вълнен плат, произведен от селектирана порода животни, чиято 
вълна е с тънко и меко влакно. Чистата естествена вълна има уникалното качество да 
задържа топлина през зимата и да поддържа прохладно през лятото, а това я прави 
незаменима материя при изработката на дамаски на матраците. Вълната подпомага 
естественото проветрение на матрака, като топли през зимата, без да спарва. 

Височина: 22 см

Характеристики на материалите

Polila�ex® пяна със средна твърдост 20 смAA

лятна страназимна страна
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Матрак 

MEDICAL FORM®

30

от двете страни

ортопедичност анатомичност

Матрак  е специално разработен  ортопедичен MEDICAL FORM
матрак с изключително изразени ортопедични характеристики. 
Дамаската на модела е третирана с Алое Вера, а матракът е дишащ с 
едновременно анатомични и ортопедични свойства. Той се отличава 
с висока степен на твърдост и е разработен в съответствие с всички 
ортопедични изисквания и нормативи. 

Матрак  осигурява балансирано поддържане на MEDICAL FORM
ортопедичната опора по време на сън. Този модел е изключително 
подходящ за всички лица с ортопедични проблеми и оплаквания 
както в областта на гръбначния стълб, така и в областта на гърба и 
кръста. Матракът е подходящ и за лица с доказана дископатия, 
хронични болки в прешлените или с други ортопедични проблеми.

 гаранция
 години

 Колекция Classic
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Състав: 68% полиестер, 32% вискоза

Характеристики на дамаската

С антиалергично въздействие, третирана с алое вера

размери в см цени в лв с ДДС

Цени за нестандартни размери - след запитване

31

Здравословна ортопедична опора 

Подходящ за лица с ортопедични проблеми

Адаптиране към всяка една част на тялото

A

Височина: 20 см

Характеристики на материалите

Polila�ex® пяна със средна твърдост 18 смAA

Подходящ за лица с тегло над средното

292

320

332

362

438

480

480

496 532

532

576 586 608

608

622 684 730
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Матрак 

POLILATTEX PLUS®

32

от двете страни

ортопедичност анатомичност

Матрак  е модел от най-високо качество, в който POLILATTEX PLUS
прецизността е заложена във всеки един негов детайл. Този модел е 
изграден изцяло от Polila�ex пяна със средна твърдост, която е 
дишаща и недеформируема, а едновременно с това е с равни 
анатомични и ортопедични характеристики. Стилната му дамаска е с 
борд и позволява лесно проветрение и дишане на матрака.

Матрак  осигурява балансирано поддържане на POLILATTEX PLUS
ортопедичната опора по време на сън. Този модел е дългосрочна 
инвестиция както за Вашата спалня, така и за Вашето здраве и Вашият 
перфектен сън. Моделът е със средна твърдост, което го прави 
еднакво подходящ както за тези, които търсят мек, така и за тези 
които търсят по-твърд матрак. 

 гаранция
 години

 Колекция Classic
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Състав: 70% памук, 30% полистер

Характеристики на дамаската

С антиалергично въздействие

размери в см цени в лв с ДДС

Цени за нестандартни размери - след запитване

33

Здравословна ортопедична опора 

Балансирано разпределение на теглото

Адаптиране към всяка една част на тялото

A

Височина: 20 см

Характеристики на материалите

Polila�ex® пяна със средна твърдост 20 смAA

Оптимален баланс ортопедичност/анатомичност

264

287

297

320

391

424

424

439 483

483

518 529 549

549

562 619 673
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Матрак 

POLILATTEX CLASSIC®

34

от двете страни

ортопедичност анатомичност

Матрак  е стилен модел с изящна визия и POLILATTEX CLASSIC
дизайн, който допринася за максимален комфорт по време на 
ползването му. Стилната му дамаска е с борд и позволява лесно 
проветрение и дишане на матрака. Еднаквите анатомични и 
ортопедични характеристики са едно от големите предимства на 
този модел. 

Матрак  осигурява балансирано поддържане на POLILATTEX CLASSIC
ортопедичната опора по време на сън. Този модел е със средна 
твърдост, което го прави еднакво подходящ както за тези, които 
търсят мек, така и за тези които търсят по-твърд матрак. Матракът е 
перфектно решение за тези които желаят продукт с високо качество, 
с голяма гаранция и на разумна цена. 

 гаранция
 години

 Колекция Classic



www.mollyflex.bg

Състав: 70% памук, 30% полистер

Характеристики на дамаската

С антиалергично въздействие

размери в см цени в лв с ДДС

Цени за нестандартни размери - след запитване

35

Здравословна ортопедична опора 

Балансирано разпределение на теглото

Адаптиране към всяка една част на тялото

A

Височина: 18 см

Характеристики на материалите

Polila�ex® пяна със средна твърдост 16 смAA

Оптимален баланс ортопедичност/анатомичност

236

253

262

278

343

367

367

381 433

433

460 472 490

490

501 554 615
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Топер 

MOONTEX® MEMORY FOAM

36

 гаранция
 години

АКСЕСОАРИ

Височина: 6 см

269

273

297

300

392

396

396

400 488

488

492 495 536

536

540 589 650

размери в см цени в лв с ДДС

Цени за нестандартни размери - след запитване



КОЛЕКЦИЯ ВЪЗГЛАВНИЦИ И АКСЕСОАРИ



www.mollyflex.bg 38

 Колекция ВЪЗГЛАВНИЦИ

MOONTEX® TERMAL GREY

Височина: 12 см
Състав: 100% Viscofoam Waterlily

98

42

72

MOONTEX® TERMAL GREY 
CERVICAL 
Височина: 10/8.5 см
Състав: 100% Viscofoam Waterlily

98

42

72

MOONTEX® BLUE LAVANDER

Височина: 12 см
Състав: 100% Viscofoam Waterlily

98

42

72

MOONTEX® BLUE LAVANDER
CERVICAL 
Височина: 10/8.5 см
Състав: 100% Viscofoam Waterlily

98

42

72

MOONTEX® LIVING YELLOW

Височина: 12 см
Състав: 100% Viscofoam Waterlily

98

42

72

MOONTEX® LIVING YELLOW 
CERVICAL 
Височина: 10/8.5 см
Състав: 100% Viscofoam Waterlily

98

42

72

размери в см цени в лв с ДДС

С подарък: луксозна калъфка с цип
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39

POLYGEL® DUAL SLEEP

Височина: 14 см
Състав: 50% Polygel, 50% Viscofoam Waterlily

104

42

72

MOONTEX® AIR RELAX

Височина: 12 см
Състав: 100% Viscofoam Waterlily

76

42

72

MOONTEX® RELAX

Височина: 14 см
Състав: 100% Viscofoam Waterlily

76

42

72

MOONTEX® CERVICAL 

Височина: 10/8.5 см
Състав: 100% Viscofoam Waterlily

76

42

68

NATURELLO® CLASSIC

Височина: 12 см
Състав: 100% Bio Latex

76

42

72

NATURELLO® CERVICAL

Височина: 12 см
Състав: 100% Bio Latex

76

42

72

размери в см цени в лв с ДДС

С подарък: луксозна калъфка с цип
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АКСЕСОАРИ

размери в см

цени в лв с ДДС

56 58 66 68 76 8474 78 82 88 96

Непромокаем протектор  е луксозен, практичен и елегантен продукт с BAMBOO
антибактериална обработка. Изработен е от плат 100% памук, с екстракти от 
бамбук, които му предават освежаващ и успокояващ ефект. Непромокаем 
протектор  не спарва, не шумоли, той е 100% водонепропускаем, дишащ BAMBOO
и перящ се на 60 градуса, като се закрепва с ластик изцяло под матрака. 

Непромокаем протектор BAMBOO® 

50 52 58 60 66 7264 68 70 76 82

Непромокаем протектор  40 SIENA е стилен, иновативен, дишащ и перящ се на 
градуса продукт. Лицевият плат е капитониран, като повърхността на този продукт е 
подсилена с полиестерни влакна, обвити със силикон. Непромокаем протектор  
SIENA е изработен от плат 100% памук, с антиакарна и антибактериална обработка, 
не шумоли, не пропуска влага и вода, като се закрепва с ластик изцяло под матрака. 

Непромокаем протектор SIENA® 

50 52 58 60 66 7264 68 70 76 82

Непромокаем протектор  е иновативен, луксозен, практичен и елегантен 3D
продукт с антибактериална обработка. Изработен е от специален 3D плат с релефи,  
които му предават уникален и неповторим вид. Непромокаем протектор  не 3D
спарва, той е 100% водонепропускаем, дишащ и перящ се на 95 градуса, като се 
закрепва с ластик изцяло под матрака и не се усеща от тялото при ползването му. 

Непромокаем протектор 3D® 



46 48 54 56 62 6860 64 66 70 78

Непромокаем протектор  е изящен, луксозен и елегантен продукт с TENCEL  
антибактериална обработка. Изработен е от специален нежен плат 100% Tencel, 
което му предава приятно усещане за свежест като на коприна. Непромокаем  
протектор  не спарва, не шумоли, той е 100% водонепропускаем, дишащ и TENCEL
перящ се на 95 градуса, като се закрепва с ластик изцяло под матрака. 

Непромокаем протектор TENCEL® 

38 40 44 46 52 5850 54 56 60 64

Непромокаем протектор изящен и много практичен продукт, който е FRESH е 
изключително подходящ за матраци с мемори пяна или латекс. Той е дишащ и 
перящ се на 95 градуса продукт. Изработен е от плат 100% памук, с антиакарна и 
антибактериална обработка.   Непромокаем протектор не шумоли, не FRESH
пропуска влага и вода, като се закрепва с ластик изцяло под матрака. 

Непромокаем протектор FRESH® 

34 36 40 42 46 5244 48 50 54 56

Непромокаем протектор  е перфектна грижа за вашият двулицев матрак, тъй RELAX
като предпазва дамаската на матрака от изцапване и захабяване. Той е изработен е 
от плат 100% памук, с антиакарна и антибактериална обработка. Непромокаем 
протектор  не спарва, той е 100% водонепропускаем, дишащ и перящ се на RELAX
95 градуса, като се закрепва с ластик изцяло под матрака. 

Непромокаем протектор RELAX® 

www.mollyflex.bg

41размери в см

цени в лв с ДДС
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 ДЕТСКА Колекция

цени в лв с ДДС

Матрак BABY PLUS®

208

295

Характеристики на материалите

Polila�ex® пяна със средна твърдост 12 смAA

Матрак  е специално предназначен за бебета и деца в BABY PLUS
ранна детска възраст. Той е антиалергичен и антиакарен продукт, с 
оптимални ортопедични характеристики. Много важно предимство 
на този модел е специалното покритие, което разпръсква течностите 
при евентуално намокряне, като пази вътрешността му суха. 

Матрак  притежава луксозен сменяем и перящ се 30 BABY PLUS
градуса калъф, като така се постига лесна поддръжка и максимална 
степен на защита и сигурност в случай на зацапване. 

Непромокаем протектор BABY PLUS®

размери в см

Непромокаем протектор  е водонепропускаем, дишащ и BABY PLUS
перящ се на 95 градуса. Този продукт е изключително лесен за 
почистване и поддръжка. Изработен е от плат 100% памук, с 
антиакарна и антиалергична обработка, като се закрепва с ластик 
изцяло под детския матрак. 

26

28

Височина: 14 см
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43размери в см

цени в лв с ДДС

Матрак BABY POLILATTEX®

161

218

Характеристики на материалите

Polila�ex® пяна със средна твърдост 12 смAA

Матрак  е специално предназначен за бебета и BABY POLILATTEX
деца в ранна детска възраст. За изработването му е използван 
неподатлив на деформация слой Polila�ex пяна с едновременно 
анатомични и ортопедични характеристики. 

Матрак притежава иновативна антиалергична BABY POLILATTEX 
дамаска с тефлоново покритие, която предотвратява навлизането на 
влага и течности във вътрешността му. Така се постига максимална 
степен на защита и сигурност в случай на зацапване. 

Височина: 14 см

Възглавница VISCOFOAM BABY®

49

25

50

Височина: 5 см
Състав: 100% Viscofoam Waterlily
С подарък: луксозна калъфка с цип
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МЕТАЛНА ПОДМАТРАЧНА РАМКА

44

АКСЕСОАРИ

99

101

107

109

142

146

146

148 197

197

199 201 204

204

208 221 248

размери в см цени в лв с ДДС

Цени за нестандартни размери - след запитване

Металната подматрачна рамка е със здрава и стабилна конструкция 
и може да се ползва вместо спалня, когато се монтират комплект 
крачета към нея. Този продукт е подходящ за окомплектоване с 
механизъм за повдигане. 

Металната подматрачна рамка е задължителен аксесоар за  всички 
двулицеви матраци, като улеснява дишането на матрака и подпомага 
правилното разпределение на теглото на тялото. При нужда и срещу 
заплащане се монтират и укрепващи планки за газов амортисьор.

58

69

Комплект крачета 22 см

Комплект крачета 30 см

197 217 238204201
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