
Колекция продукти 
за спалнята



Вниманието към детайла е изкуство, което приехме за наша 
кауза при създаването ни през 1980 година.

Открийте прецизността, която влагаме във всеки един наш 
продукт и се насладете на комфорта, който предлагаме.     

Ние сме семейна компания, създадена през 1980 
година в Геди, провинция Бреша и днес разполагаме 
с 10000 квадратни метра производствена площ и 
произвеждаме повече от 35000 матрака месечно. 
Продължаваме да се усъвършенстваме и да 
залагаме на нашият професионализъм, граден 
поколение след поколение. 

Както в началото, така и сега се стараем да 
предложим продукти от най-висок клас, подплатени 
с отлично обслужване, каквито са основата на 
нашите традиции. Точно поради тази причина, 
нашата компания е добре разпознаваема в много 
държави от Европа, както и извън нея, като 
реномиран бранд, специализиран в производството 
на различни изделия за качествен сън. 
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Матрак  е изящен модел, предлагащ невероятно удобство, VENEZIA CORAL®
съвършен комфорт и уникални възможности за персонализация. Към него е 
вграден стилен топ матрак от Polysoff 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 избор между VENEZIA CORAL®
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. Този матрак се предлага с луксозна дамаска и сменяем калъф.

Избор между твърд и мек вариант

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 

 гаранция години
Колекция MOONPUR

VENEZIA CORAL®Матрак 
Височина: 28 см

2
Ново поколоние Memory HD пяна
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Polysoff® пяна с охлаждащ ефект 5 см

Характеристики на материалите
Версия HARD/SOFT (ТВЪРДА/МЕКА)

Memory Foam HD® пяна с висока/средна твърдост 3 см

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

Polila�ex® пяна 7 зони с висока/средна твърдост 10 смD

C

B

A

версия SOFTверсия HARD

AA

B

C

DD

C

B

A

версия HARD
ортопедичност анатомичност

версия SOFT
ортопедичност анатомичност

размери в см цени в лв с ДДС Нестандартни размери - по заявка

4622
4704

5084
5190

7274
7416

7416
7560 8862

8862
8992 9050 9240

9240
9562 10178 11144

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

Характеристики на дамаската

Стилен сменяем и перящ се калъф на 40 градуса

Антистатично покритие с антиалергично въздействие

Луксозен текстил с освежаващ ефект

3D дишащ борд за постоянно проветрение

версия HARD

версия SOFT
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 гаранция години
Колекция MOONPUR

SQUARE®Матрак 
Височина: 24 см

Матрак  е иновативен модел, притежаващ технологията на Био кристал SQUARE®
мемори, което предоставя истинска и пълноценна почивка. Специалните 
кристали, обогатяващи слоя мемори пяна, при контакт с човешкото тяло по 
време на сън, предоставят лечебен ефект и така подобряват многократно 
качеството на съня.
 
Матрак  следва най-новите тенденции в производството на матраци и SQUARE®
е от последното поколение разработки в областта на здравословният и 
пълноценен сън. Този матрак се предлага с луксозна дамаска и сменяем калъф, 
примесен с натурални Tencel влакна, които придават незаменимо усещане.  

Оптимално разпределение на теглото

Луксозен сменяем калъф с Tencel покритие

Ядро от четири части за максимален комфорт 

Луксозен италиански дизайн

Иновативна мемори пяна с биокристали

4
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Memory Biocrystal® мемори пяна с биокристали 2 см

Характеристики на материалите

Memory Foam so� touch® мемори пяна 5 см

Lympha® + Ecolympha® пяна със средна твърдост 14 см

Dryfeel® дишащ слой за пълноценно проветрение 3 см

AA

B

C

D

ортопедичност анатомичност

ортопедичност анатомичност

размери в см цени в лв с ДДС Нестандартни размери - по заявка

2774
2822

3050
3114

4366
4450

4450
4536 5318

5318
5396 5430 5546

5546
5738 6108 6868

Състав: 85% полиестер, 15% вискоза

Характеристики на дамаската

Изящен сменяем и перящ се калъф на 40 градуса

Антистатично покритие с антиалергично въздействие

Луксозен текстил SQUARE с освежаващ ефект

Система за постоянно проветрение

D

C

B

A

горна страна

долна страна
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 гаранция години
Колекция MOONTEX

Матрак MEDICAL X-STATIC®
Височина: 24 см

Матрак  представлява перфектно съчетание на иновативен MEDICAL X-STATIC®
дизайн с комфортен сън. Този модел е резултат от най-модерните разработки в 
областта на матраците, като създава чувство на пълноценна релаксация, докато 
спите на него. Той е с отлични средни ортопедични характеристики и с отлична 
система за проветрение.
 
Матрак  притежава иновативната мемори пяна с кристали, а MEDICAL X-STATIC®
в комбинация с четирите различни слоя в ядрото, позволяват да се насладите на 
най-добрата почивка, която заслужавате. Луксозната дамска е обработена с 
патентована система за антистатично въздействие. 

Отлично проветрение и топлопроводимост

Луксозен сменяем калъф с антистатично покритие

Адаптиране към всяка една част от тялото

Ядро от четири части с ортопедични харастеристики  

Иновативна мемори пяна с биокристали

6
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Memory Biocrystal® мемори пяна с биокристали 2 см

Характеристики на материалите

Memory Foam HD® пяна със средна твърдост 5 см

Polila�ex® пяна със средна твърдост 7 см

AA

B

C

ортопедичност анатомичност

ортопедичност анатомичност

размери в см цени в лв с ДДС Нестандартни размери - по заявка

2098
2136

2308
2356

3304
3368

3368
3432 4024

4024
4084 4110 4196

4196
4342 4622 5196

Състав: 82% полиестер, 11% вискоза, 5% еластан, 2% Xsta�c

Характеристики на дамаската

Изящен сменяем и перящ се калъф на 40 градуса

Антистатично покритие с антиалергично въздействие

Луксозен текстил третиран с Xsta�c - карбоново покритие

Система за постоянно проветрение

C

B

A

горна страна

долна страна

7

Polila�ex® пяна 7 зони с висока твърдост 10 смD

D
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 гаранция години
Колекция MOONTEX

Матрак VISCOFRESH®
Височина: 23 см

Матрак   е изключително мек и удобен модел, състоящ се от VISCOFRESH®
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 Polysoff с охлаждащ ефект, този матрак 
създава усещането за хладина през лятото и за топлина през зимата. 

Матрак  притежава 5 различни зони на комфорт и предлага VISCOFRESH®
равномерно и плавно отпускане на гръбначният стълб по време на употреба. 
Така се постига отлична ортопедична опора и правилно разпределение на 
основните точки на натиск от тялото при ползването му.

Отлично проветрение и топлопроводимост

Елегантен сменяем калъф с Tencel покритие

Адаптиране към всяка една част от тялото

Ядро от четири части с пет зони на комфорт 

Иновативен охлаждащ слой Polysoff

8
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Polysoff® пяна с охлаждащ ефект 2 см

Характеристики на материалите

Memory Foam so� touch® мемори пяна 5 см

Polila�ex® пяна с ниска твърдост 7 см

AA

B

C

ортопедичност анатомичност

ортопедичност анатомичност

размери в см цени в лв с ДДС Нестандартни размери - по заявка

1850
1882

2034
2076

2910
2968

2968
3024 3546

3546
3598 3620 3696

3696
3826 4072 4578

Състав: 66% полиестер, 24% памук, 10% тенсел

Характеристики на дамаската

Изящен сменяем и перящ се калъф на 40 градуса

Антистатично покритие с антиалергично въздействие

Луксозен текстил третиран с натурални Tencel влакна

Система за постоянно проветрение

C

B

A

горна страна

долна страна

9

Polila�ex® пяна със средна твърдост 9 смD

D
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 гаранция години
Колекция MOONTEX

Матрак MEMORY TRILOGY®
Височина: 23 см

Матрак  разпределя по най-оптимален начин теглото на MEMORY TRILOGY®
тялото върху себе си, а благодарение на уникалното си ядро от три части, 
осигурява по-гъвкав ефект при ползването му, изразен чрез специфично 
„потъване“. Това поражда индивидуално ниво на комфорт и елиминира точките 
на напрежение. 
 
Матрак  е с иновативна технология, предоставяща по-голям MEMORY TRILOGY®
от нормалното слой от мека мемори пяна. Това допринася за правилно 
позициониране на тялото при спане. Мемори пяната от лицевата страна на 
матрака, осигурява нежен релакс и подпомага нормалното дишане на матрака. 

Оптимално разпределение на теглото

Луксозен сменяем калъф с антистатично покритие

Ядро от три части за оптимален комфорт 

Луксозен италиански дизайн

Иновативна мека мемори пяна 6 см
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Memory Foam so� touch® мемори пяна 6 см

Характеристики на материалите

Polila�ex® пяна 7 зони с висока твърдост 10 см

Polila�ex High Performance® средно твърда пяна 7 см

AA

B

C

ортопедичност анатомичност

ортопедичност анатомичност

размери в см цени в лв с ДДС Нестандартни размери - по заявка

1710
1742

1882
1920

2692
2744

2744
2798 3280

3280
3328 3350 3420

3420
3538 3766 4236

Състав: 97% полиестер, 3% еластан

Характеристики на дамаската

Изящен сменяем и перящ се калъф на 40 градуса

Антистатично покритие с антиалергично въздействие

Луксозен текстил с усещане за коприна, мекота и свежест

Система за постоянно проветрение

C

B

A

горна страна

долна страна
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 гаранция години

Матрак MONTREAL®
Височина: 22 см

Матрак  е приятно мек, нежен и удобен модел, който подпомага MONTREAL®
отпускането на мускулатурата чрез елиминиране на точките на напрежение 
върху тялото по време на сън.  Той притежава иновативна мемори пяна so� touch 
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, третиран MONTREAL® 
със соя. Благодарение на мемори пяната в него, температурата на тялото 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. 

Балансирана опора и нежно усещане

Елегантен сменяем калъф третиран със соя

Адаптиране към всяка една част от тялото

Постоянно проветрение и топлопроводимост

Иновативна мека мемори пяна 7 см

Колекция MOONLIGHT
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Memory Foam so� touch® мемори пяна 7 см

Характеристики на материалите

Polila�ex® пяна със средна твърдост 15 см

AA

B

ортопедичност анатомичност

ортопедичност анатомичност

размери в см цени в лв с ДДС Нестандартни размери - по заявка

1360
1384

1496
1526

2140
2182

2182
2224 2606

2606
2644 2662 2718

2718
2812 2992 3366

Състав: 68% полиестер, 28% памук, 4% соя

Характеристики на дамаската

Изящен сменяем и перящ се калъф на 40 градуса

Антистатично покритие с антиалергично въздействие

Третирано със соя покритие с освежаващ ефект

Система за постоянно проветрение

B

A

горна страна

долна страна
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 гаранция години
Колекция MOONLIGHT

Матрак GIOTTO MEMORY®
Височина: 22 см

Матрак  е нежен, анатомичен, удобен и комфортен модел, GIOTTO MEMORY®
който едновременно с това притежава отлични ортопедични характеристики. 
Този матрак притежава иновативна мемори пяна so� touch от 5 см от едната си 
страна, която подпомага успокояващия и освежаващ ефект по време на сън. 

Матрак  притежава луксозен сменяем и перящ се GIOTTO MEMORY®
капитониран калъф, с антибактериално и антиалергично въздействие. 
Благодарение на мемори пяната в него, температурата на тялото бързо се 
напасва към тази на спалното помещение. Този модел е един съвършен продукт 
за Вашата спалня и позволява да имате две различни усещания за спане. 

Балансирана опора и нежно усещане

Елегантен сменяем калъф третиран с Mirelle

Адаптиране към всяка една част от тялото

Постоянно проветрение и топлопроводимост

Иновативна мека мемори пяна 5 см
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Memory Foam so� touch® мемори пяна 5 см

Характеристики на материалите

Polila�ex® пяна със средна твърдост 15 см

AA

B

ортопедичност анатомичност

ортопедичност анатомичност

размери в см цени в лв с ДДС Нестандартни размери - по заявка

Състав: 100% полиестер, третиран с Mirelle

Характеристики на дамаската

Стилен сменяем и перящ се калъф на 40 градуса

Антистатично покритие с антиалергично въздействие

Капитонирано покритие с успокояващ ефект

3D дишащ борд за постоянно проветрение

B

A

горна страна

долна страна1086
1216

1248
1368

1730
1818

1818
1868 2130

2130
2204 2246 2296

2296
2356 2590 2932
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 гаранция години
Колекция MOONLIGHT

Матрак GIOTTO SPRING®
Височина: 22 см

Матрак  е иновативен пружинен модел навит на руло и е GIOTTO SPRING®
съставен от пакет от 800 броя на кв. м. независими, индивидуално пакетирани 
пружини комбинирани с високачествена недеформируема Polila�ex пяна. Той е 
специално разработен за всички любители на пружинени матраци и осигурява 
балансирано поддържане на ортопедичната опора на тялото по време на сън.

Матрак   притежава луксозен и сменяем капитониран калъф с GIOTTO SPRING®
цип. 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. Отличава се с балансирано ниво на твърдост.

Здравословна ортопедична опора

Елегантен сменяем калъф третиран с Mirelle

Оптимално разпределение на теглото

Постоянно проветрение  и топлопроводимост

Система от индивидуално пакетирани пружини
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Пакет от 800 бр. индивидуално пакетирани пружини

Характеристики на материалите

Polila�ex® пяна със средна твърдост 15 см

AA

B

ортопедичност анатомичност

размери в см цени в лв с ДДС Нестандартни размери - по заявка

Състав: 100% полиестер, третиран с Mirelle

Характеристики на дамаската

Стилен сменяем и перящ се калъф на 40 градуса

Антистатично покритие с антиалергично въздействие

Капитонирано покритие с успокояващ ефект

3D дишащ борд за постоянно проветрение

B

A

от двете страни

1086
1216

1248
1368

1730
1818

1818
1868 2130

2130
2204 2246 2296

2296
2356 2590 2932
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 гаранция години
Колекция MOONLIGHT

Матрак VISCOFOAM ALOE 
MERINO®
Височина: 25 см

Матрак  е ортопедичен матрак с мемори пяна и VISCOFOAM ALOE MERINO®
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. 

Матак осигурява поддържането на правилната VISCOFOAM ALOE MERINO® 
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 
наднормено тегло. 

Подходящ за лица с ортопедични проблеми

Двусезонен - със зимна и лятна страна

Адаптиране към всяка една част от тялото

Подходящ за лица с наднормено тегло

Здравословна ортопедична опора
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Характеристики на материалите

Polila�ex® пяна със средна твърдост 21 см

AA

B

размери в см цени в лв с ДДС Нестандартни размери - по заявка

Състав: 68% полиестер, 32% вискоза

Характеристики на дамаската

Зимна страна от 100% естествена вълна

Лятна страна атиалергична, третирана с алое вера

3D дишащ борд за постоянно проветрение

B

A
Memory Foam® мемори пяна 2 см

лятна страназимна страна ортопедичност анатомичност

ортопедичност анатомичност

горна страна

долна страна1086
1216

1248
1368

1730
1818

1818
1868 2130

2130
2204 2246 2296

2296
2356 2590 2932
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 гаранция години

Височина: 23 см

Матрак  е елегантен, едновременно ортопедичен и COMFORT MEMORY®
анатомичен, удобен и комфортен модел, който заедно с това притежава отлични 
ортопедични характеристики. Този матрак притежава специална профилирана 
релефна 3D мемори пяна от 5 см от едната си страна, която подпомага 
успокояващия и освежаващ ефект по време на сън. 

Матрак  притежава луксозен и сменяем капитониран COMFORT MEMORY®
калъф с цип. 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. Отличава се с балансирано ниво на твърдост.

Балансирана опора и нежно усещане

Елегантен антиалергичен сменяем калъф 

Адаптиране към всяка една част от тялото

Постоянно проветрение и топлопроводимост

Иновативна 3D релефна мемори пяна 5 см

Колекция 
COMFORT MEMORY®Матрак 

MOONLIGHT
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Memory Foam® 3D релефна мемори пяна 5 см

Характеристики на материалите

Polila�ex® пяна със средна твърдост 15 см

AA

B

ортопедичност анатомичност

ортопедичност анатомичност

размери в см цени в лв с ДДС Нестандартни размери - по заявка

Състав: 68% полиестер, 32% вискоза

Характеристики на дамаската

Стилен сменяем и перящ се калъф на 40 градуса

Антистатично покритие с антиалергично въздействие

3D борд за постоянно проветрение

горна страна

долна страна936
954

1030
1052

1474
1502

1502
1532 1798

1798
1822 1834 1872

1872
1936 2062 2318

B

A
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 гаранция години
Колекция MOONLIGHT

Матрак VISCOFOAM CLASS®
Височина: 25 см

Матрак  предоставя изключително ниво на комфорт при VISCOFOAM CLASS®
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, като отговоря на всички ортопедични изисквания и нормативи. 

Матрак  осигурява изключително здравословна и VISCOFOAM CLASS®
релаксираща почивка, като в същото време гарантира максимален комфорт и 
правилно поддържане на ортопедичната опора по време на сън. Този модел е 
подходящ за лица с ортопедични проблеми и за лица с наднормено тегло.                                  

Подходящ за лица с ортопедични проблеми

Оптимално разпределение на теглото

Адаптиране към всяка една част от тялото

Подходящ за лица с наднормено тегло

Здравословна ортопедична опора
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Характеристики на материалите

Polila�ex® пяна със средна твърдост 22 см

AA

B

размери в см цени в лв с ДДС Нестандартни размери - по заявка

Състав: 68% полиестер, 32% вискоза

Характеристики на дамаската

Антистатично покритие с антиалергично въздействие

3D дишащ борд за постоянно проветрение

830
844

912
930

1304
1330

1330
1356 1588

1588
1612 1622 1656

1656
1714 1824 2052

Memory Foam so� touch® мемори пяна 2 см

ортопедичност анатомичност

ортопедичност анатомичност

горна страна

долна страна

A

B
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 гаранция години
Колекция MOONLIGHT

Матрак MEDICAL FORM®
Височина: 20 см

Матрак  е специално разработен  ортопедичен матрак с MEDICAL FORM®
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 и правилна MEDICAL FORM®   
ортопедична 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.                                

Подходящ за лица с ортопедични проблеми

Оптимално разпределение на теглото

Адаптиране към всяка една част от тялото

Подходящ за лица с наднормено тегло

Здравословна ортопедична опора
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Характеристики на материалите
AA

размери в см цени в лв с ДДС Нестандартни размери - по заявка

Състав: 68% полиестер, 32% вискоза

Характеристики на дамаската

Антистатично покритие с антиалергично въздействие

Дамаска, третирана с алое вера

672
736

764
834

1008
1104

1104
1142 1224

1224
1326 1348 1400

1400
1432 1574 1680

Polila�ex® пяна със средна твърдост 18 см

ортопедичност анатомичност
от двете страни

A
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 гаранция години
Колекция MOONLIGHT

Матрак POLILATTEX PLUS®
Височина: 21 см

Матрак  е стилен модел от най-високо качество, в който POLILATTEX PLUS®
прецизността е заложена във всеки един негов детайл. Този модел е изграден 
изцяло от дишаща Polila�ex пяна със средна твърдост, която е с равни 
анатомични и ортопедични характеристики. Стилната му дамаска е с борд и под 
нея е вложен 1 см мека мемори пяна за още по-голям комфорт.

Матрак  е със средна твърдост и осигурява балансирано POLILATTEX PLUS®
поддържане на ортопедичната опора по време на сън. Този модел е дългосрочна 
инвестиция за здравето и перфектният сън. Моделът е еднакво подходящ както 
за тези, които търсят мек, така и за тези които търсят по-твърд матрак.                     

1 см мека мемори пяна в дамаската

Балансирано разпределение на теглото

Адаптиране към всяка една част от тялото

Оптимален баланс ортопедичност/анатомичност

Здравословна ортопедична опора
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Характеристики на материалите
AA

размери в см цени в лв с ДДС Нестандартни размери - по заявка

Състав: 70% памук, 30% полиестер

Характеристики на дамаската

Антистатично покритие с антиалергично въздействие

1 см Memory Foam so� touch® мемори пяна в дамаската 

Polila�ex® пяна със средна твърдост 18 см

ортопедичност анатомичност
от двете страни

A

3D дишащ борд за постоянно проветрение

608
662

684
736

900
976

976
1010 1112

1112
1192 1218 1264

1264
1294 1424 1548
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 гаранция години
Колекция MOONLIGHT

Матрак POLILATTEX CLASSIC®
Височина: 18 см

Матрак  е практичен модел с изящна визия и дизайн, POLILATTEX CLASSIC®
който допринася за максимален комфорт по време на ползването му. Стилната 
му дамаска е с борд, а под нея е вложен 1 см недеформируема Polila�rex пяна. 
Така се постига лесно проветрение и дишане на матрака. Еднаквите анатомични 
и ортопедични характеристики са едно от големите предимства на този модел. 

Матрак  е със средна твърдост и осигурява балансирано POLILATTEX CLASSIC®
поддържане на ортопедичната опора по време на сън. Този модел е дългосрочна 
инвестиция за здравето и перфектният сън. Моделът е еднакво подходящ както 
за тези, които търсят мек, така и за тези които търсят по-твърд матрак.                     

1 см Polila�ex недеформируема  пяна в дамаската

Балансирано разпределение на теглото

Адаптиране към всяка една част от тялото

Оптимален баланс ортопедичност/анатомичност

Здравословна ортопедична опора
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Характеристики на материалите
AA

размери в см цени в лв с ДДС Нестандартни размери - по заявка

Състав: 70% памук, 30% полиестер

Характеристики на дамаската

Антистатично покритие с антиалергично въздействие

1 см Polila�ex® недеформируема пяна в дамаската 

544
582

604
640

790
846

846
878 996

996
1058 1086 1128

1128
1154 1276 1416

Polila�ex® пяна със средна твърдост 16 см

A

ортопедичност анатомичност
от двете страни
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 гаранция години
Колекция АКСЕСОАРИ

Топер MEMORY MOONLIGHT®
Височина: 5 см

размери в см цени в лв с ДДС Нестандартни размери - по заявка

472
506

524
556

686
734

734
762 866

866
920 944 988

988
1002 1108 1230

4 броя ластици във всеки ъгъл за лесно захващане

Много меко усещане

Сменяем и перящ се калъф състав 100% полиестер

Memory Foam® 3D релефна мемори пяна 5 см



КОЛЕКЦИЯ ВЪЗГЛАВНИЦИ И АКСЕСОАРИ
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Колекция ВЪЗГЛАВНИЦИ

AIR CRISTAL RELAX

330

42

72

Височина: 14 см
AIR GREY RELAX

300

42

72

Височина: 14 см
AIR YELLOW RELAX

300

42

72

Височина: 14 см

AIR CRISTAL CERVICAL
330

40

70

Височина: 9/12 см
AIR GREY CERVICAL

300

40

70

Височина: 9/12 см
AIR YELLOW CERVICAL

300
40

70

Височина: 9/12 см

С подарък: луксозна калъфка с цип и опаковка - стилна кутия или чанта

размери в см цени в лв с ДДС

мемори пяна
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мемори пяна

AIR GREEN RELAX
300

42

72

Височина: 14 см
MOONTEX RELAX

230

42

72

Височина: 14 см
MOONTEX AIR RELAX

230

42

72

Височина: 14 см

AIR GREEN CERVICAL MOONTEX CERVICAL MEMORY MOONLIGHT

мемори пяна

300

40

70 230

40

70 130

40

70

Височина: 9/12 см Височина: 9/12 см Височина: 14 см

С подарък: луксозна калъфка с цип и опаковка - стилна кутия или чанта

размери в см цени в лв с ДДС
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Колекция АКСЕСОАРИ

размери в см цени в лв с ДДС

Непромокаем протектор BAMBOO® 

112 116 132 136 152 168148 156 164 176 192

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 
BAMBOO® не спарва, не шумоли, той е 100% водонепропускаем, дишащ и перящ се 
на 60 градуса, като се закрепва с ластик изцяло под матрака. 

Непромокаем протектор SIENA® 

100 104 116 120 132 144128 136 140 152 164

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. 
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размери в см цени в лв с ДДС

Непромокаем протектор 3D® 

100 104 116 120 132 144128 136 140 152 164

Непромокаем протектор е иновативен, луксозен, практичен и елегантен продукт 3D® 
с антибактериална обработка. Изработен е от специален 3D плат с релефи, които му  
предават уникален и неповторим вид. Непромокаем протектор  не спарва, той е  3D®
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 TENCEL® 

92 96 108 112 124 136120 128 132 140 156

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  
TENCEL® не спарва, не шумоли, той е 100% водонепропускаем, дишащ и перящ се на 
95 градуса, като се закрепва с ластик изцяло под матрака.  
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Колекция АКСЕСОАРИ

размери в см цени в лв с ДДС

Непромокаем протектор ALMERIA® 

92 96 108 112 124 136120 128 134 140 156

Непромокаем протектор е елегантен, практичен и иновативен продукт с ALMERIA® 
антибактериална обработка. Изработен е от фин и нежен плат от 100% рециклиран  
памук и така се намаляват вредните последствия върху околната среда. Непромокаем 
протектор  не спарва, не шумоли, той е 100% водонепропускаем, дишащ и ALMERIA®
перящ се на 60 градуса, като се закрепва с ластик изцяло под матрака. 

Непромокаем протектор BIOME® 

84 88 98 102 114 126110 118 122 130 142

Непромокаем протектор изящен и много практичен продукт, който е BIOME® е 
изработен от плат 100% памук, със специална патентована BIOME защита - 
допълнителна антиакарна и антибактериална обработка. Той е дишащ и перящ се на  
60 градуса.  Непромокаем протектор  не спарва, не шумоли, не пропуска влага  BIOME®  
и вода, като се закрепва с ластик изцяло под матрака. 
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размери в см цени в лв с ДДС

Непромокаем протектор FRESH® 

76 80 88 92 104 116100 108 112 120 128

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  FRESH® не шумоли, не 
пропуска влага и вода, като се закрепва с ластик изцяло под матрака. 

Непромокаем протектор RELAX® 

68 72 80 84 92 10488 96 100 108 112

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 95  RELAX®
градуса, като се закрепва с ластик изцяло под матрака. 
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 гаранция години

Матрак BABY PLUS®
Височина: 14 см

 ДЕТСКА Колекция

Характеристики на материалите
AA Polila�ex® пяна със средна твърдост 12 см

Матрак е специално предназначен за бебета и деца в ранна детска възраст. Той е BABY PLUS® 
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 градуса калъф, като така се BABY PLUS® 
постига лесна поддръжка и максимална степен на защита и сигурност в случай на зацапване. 

400
600

размери в см цени в лв с ДДС
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размери в см цени в лв с ДДС

Непромокаем протектор BABY PLUS® 
Непромокаем протектор водонепропускаем, дишащ и перящ се на 95 BABY PLUS® е 
градуса продукт. Изработен е от плат 100% памук, с антиакарна и антибактериална 
обработка. Този продукт е подходящ за всички видове двулицеви бебешки матраци.  
Непромокаем протектор BABY PLUS® е изключително лесен за почистване и 
поддръжка, не шумоли и се закрепва с ластик изцяло под детския матрак. 

52
56

130

35

50

Възглавница VISCOFOAM BABY® 

С подарък: луксозна калъфка с цип

Състав: 100% Memory Foam® Мемори пяна 

Височина: 5 см

Калъфка състав: 51% полиестер, 39% вискоза, 10% сребърни нишки
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Колекция АКСЕСОАРИ
 Метална ПОДМАТРАЧНА РАМКА

размери в см цени в лв с ДДС Нестандартни размери - по заявка

274
280

296
302

392
404

404
410 544

544
550 556 564

564
576 610 686

Металната подматрачна рамка е със здрава и стабилна 
конструкция и може да се използва вместо спалня, когато 
се закупят комплект крачета към нея. Този продукт е 
подходящ за окомплектоване с механизъм за повдигане, 
след  поръчване на допълнителен комплект планки.

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.

158
180

Комплект крачета 22 см
Комплект крачета 30 см

544 556 564 600 658
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