Възглавница SIESTA – матраци
Paradise
Възглавница SIESTA – Paradise
Възглавница SIESTA – Paradise има пълнеж от пухкави обемни
частици от полиуретанова пяна и капитонирана калъфка с цип.
Пълнежа осигурява комфорт и релаксация на мускулите.
Възглавницата се грижи добре за главата, шията и раменете, за
да осигури необходимия комфорт при сън.
Размер на възглавница Siesta: 50/70 см.
Разгледайте всички продукти от категотията Възглавници.

Възглавница
Classic

Memory

SILVER

Възглавница Memory SILVER Classic –
Парадайс
Възглавница Memory Silver Classic е направена изцяло от Memory
пяна, която реагира на топлината и осигурява правилна опора на
главата. Има калъф от текстил Silver Care със сребърни йони в
тъканта и антибактериално действие, и 3D мрежа за оптимална
вентилация.
Предимства:
• Visco memory пяна, която реагира на топлина

• Адаптира се по формата на главата
• Калъфка с цип от висококачествен текстил
Размер: 60/40/11 см.
Разгледайте всички модели възглавници, които предлагаме.

Възглавница
Orthopedic

Memory

Възглавница
Memory
Orthopedic – Парадайс

SILVER

SILVER

Възглавница Memory Silver Orthopedic е отлята от Memory пяна.
Формата й следва естествения контур на главата и врата, като
ги поддържа в правилна позиция. Има калъф от текстил Silver
Care със сребърни йони в тъканта и антибактериално действие,
3D вентилационна мрежа.
Предимства:
• Visco memory пяна, следваща контура на главата.
• Избор на различна височина.
• Калъфка с цип от висококачествен текстил.
Размер: 55/31/11/8 см.
Разгледайте всички модели възглавници, които предлагаме.

Възглавница Memory CLASSIC
Възглавница
Парадайс

Memory

CLASSIC

–

Възглавница Memory Classic е направена изцяло от Memory пяна,
която реагира на топлината и осигурява правилна опора на
главата. Има калъф с цип от висококачествен текстил.
Предимства:
• Visco memory пяна, която реагира на топлина
• Адаптира се по формата на главата
• Калъфка с цип от висококачествен текстил
Термочувствителна високотехнологична Memory пяна, която се
моделира според температурата на тялото, адаптира се към
позицията му и помага за пълното му отпускане. Ако поставите
ръката си върху нея, тя ще остави ”отпечатък”, който ще се
запази и известно време след като вдигнете ръката си.
Термоеластичните качества на Memory пяната позволяват да
„запомня“ формата на тялото. Когато се затопли, тя омеква и
потъва в точките с по-голям натиск, обгръщайки изцяло лежащото
тяло. Това разпределя тежестта равномерно върху повърхността и
облекчава напрежението в отделните области.
Размер: 60/40/11 см.
Разгледайте всички възглавници, които предлагаме.

Възглавница LATEX Classic

Възглавница
Парадайс

Latex

Classic

–

Възглавница Latex Classic е направена изцяло от латекс и
осигурява естествена вентилация на въздуха, благодарение на
многобройните вертикални отвори. Има калъф с цип от текстил
Aloe Vera.
Предимства:
• Не се деформира
• Добра вентилация и циркулация на въздуха
• Калъфка с цип от висококачествен текстил
Размер: 60/40/14 см.
Разгледайте всички възглавници, които предлагаме.

Възглавница PRESTIGE
Възглавница Prestige – Парадайс
Възглавница Prestige има пълнеж от пухкави обемни частици от
memory пяна и капитонирана калъфка с цип. Благодарение на
класическата си форма и пълнежа от memory пяна тя дава отлична
опора на главата, като следва и заема нейните контури.
Размер: 50/70 см.
Разгледайте всички възглавници, които предлагаме.

ПОДМАТРАЧНА
PRESTIGE

РАМКА

COMFO

ПОДМАТРАЧНА РАМКА COMFO PRESTIGE – ПАРАДАЙС
Състав на подматрачна рамка Comfo:
Метална рамка;
Ламели от многослоеста дървесина – 68 мм.;
Еластични държачи за ламели;
Регулатори за твърдост;
Двойни ламели от многослоеста дървесина.
Подматрачна рамка Comfo prestige е изработена от
стабилен метален профил и ламели от многослоеста
дървесина, поставени в еластични държачи за ламели,
което обуславя ергономичните характеристики на
системата. Опцията за регулиране на твърдостта в
областта на гърба се изразява в няколко броя двойни
ламели с плъзгащи се пластмасови регулатора, което
позволява оформянето на комфортна зона според
индивидуалните предпочитания. Придава допълнителна опора
и поддържа гръбнака в правилна позиция.
Опция: Монтиране на метални планки за повдигащ механизъм
откъм краката и за странично повдигане – цена 16 лв. за
комплект.
Гаранция: 24 месеца

ПОДМАТРАЧНА РАМКА OPTIMAL

ПОДМАТРАЧНА
ПАРАДАЙС

РАМКА

OPTIMAL

–

Състав на подматрачна рамка Optimal:
Рамка от слоест дървен материал;
Ламели от многослоеста дървесина – 68 мм.:
Еластични държачи за ламели.
Подматрачна рамка Optimal е изработена от дървена основа
и дървени извити ламели от многослоеста дървесина. Те
осигуряват циркулация на въздуха и оптимално удобство, а
еластичните държачи за ламели създават по-голяма
гъвкавост и ергономичност на системата, правят я
безшумна и комфортна по време на сън. Комбинацията от
ламелна скара и качествен матрак осигурява перфектно
моделиране на всяка извивка на тялото, намалява
точковото напрежение и увеличава чувството за максимален
комфорт.
Разгледайте всички подматрачни рамки, които предлагаме.

КАЛЪФИ за матрак
КАЛЪФИ за матрак – Парадайс
КАЛЪФИ за матрак:
STANDART – изработен от висококачествен плетен текстил в
бял цвят, прошит в изключително приятни орнаменти. Мек и
нежен на допир, той е един чудесен избор за Вашия
матрак.
ALOE VERA – изработен от текстил Aloe Vera. Тайната на

текстила e фабричното му третиране с екстракт от Алое,
чийто лечебни свойства са познати от древността. Този
калъф за матрак придава усещане за мекота и комфорт,
както и пълноценен релакс по време на сън.
Разгледайте всички аксесоари за матраци и легла, които
предлагаме.

ВЪЗГЛАВНИЦА МЕМОРИ ФОРМ
Възглавница Мемори Форм – НАНИ
Възглавница Мемори Форм – НАНИ
Възглавница с мемори пяна.
Размер на възглавницата – 50/53, дебелина на възглавницата
11-9
Възглавница Мемори Форм се състои от:
Вътршност с ортопедична извивка – MEMORY FOAM –
термоактивна високоеластична пяна, реагираща на топлина
и следваща извивките на тялото.
Калъф – дамаска с цип, капитонирана, с всички съвременни
характеристики на текстила: антиалергичен, антиакарен,
антибактериален характер.
Разгледайте всички възглавници, които предлагаме.

ВЪЗГЛАВНИЦА МЕМОРИ МИКС
Възглавница Мемори МИКС – НАНИ
Възглавница Мемори МИКС – размер – 50/70
Възглавница Мемори МИКС е с класическа форма и ортопедични
свойства. Състои се от:
80% гранулирана мемори пяна – мемори гранулите
гарантират спокоен и релаксиращ сън без напрежение, като
осигуряват неповторим разтоварващ ефект. Структурата от
множество отворени клетки във вътрешността оптимизира
въздухопотока, предпазва от натрупване на влага и
гарантира добър микроклимат.
Полиуретан на водна основа.
Калъф от плат 65% полиестер и 35% памук с вата от
силиконизирани
поддържане на

влакна от цип за лесно сваляне и
перфекта чистота. Антиалергичен,

антиакарен, антибактериален текстил на възглавницата.
Разгледайте всички модели възглавници, които предлагаме.

ПОДМАТРАЧНА РАМКА КОМФОРТ
Подматрачна рамка Комфорт
Състои се от:
метална външна рамка;
букови ламели;
висококачествени гумени обувки, придържащи буковите

ламели към металната рамка.
Всички елементи на подматрачната рамка са подвижни.
Напасвайки се по тялото, те осигуряват необходимия
комфорт и почивка.
Подматрачните рамки освен, освен че стават част
конструкцията на леглото, балансират с гъвкавостта
функционалните характеристики на матраците.
Допълнителни елементи за подматрачна рамка Комфорт

от
си
(по

поръчка):
– Планки за механизъм – 2 бр. При поръчка е необходимо да се
уточни от коя страна на рамката да бъдат поствени – 17 лв.
– Газов амортисьор за повдигане – 2 бр. – 139 лв.
– Метален предпазител, ако желаете матракът да бъде ограничен
по дължина и да не се измества – 3,80 лв./бр.
Към всички подматрачни рамки, които предлагаме.

