Exclusive
Memory
Silver
ортопедичен двулицев матрак
Матрак Exclusive Memory Silver двулицев ортопедичен матрак –
матраци Тед
Описание:
Висококачествен двулицев матрак с отлични ортопедични
характеристики, които гарантират правилното положение на
гръбначния стълб по време на сън. Сърцевината от мултипокет
осигурява динамична опора, благодарение на два пъти повече
опорни точки от обикновените пружинни пакети, което осигурява
динамична поддръжка. Специално добавен слой от еластична,
термочувствителна пяна се адаптира лесно към контура на тялото
и създава нежна и комфортна повърхност. Облечен е в луксозен
текстил със сребърни нишки, нежен и деликатен към кожата.
Благодарение на натуралните антибактериални свойства на
среброто, осигурява хигиенна среда за сън, предотвратявайки
развитието на микроорганизми и неприятни миризми.
Използва се за легла, които са с плоскост или върху които има
подматрачна рамка.

При изработката на матрак Exclusive Memory Silver
ортопедичен двулицев матрак са вложени следните
високотехнологични материали:
Състав на Exclusive Memory Silver ортопедичен двулицев матрак:
пружинен пакет мултипокет, полиуретанова пяна, висококачествен
текстил Silver Care, мемори пяна
Височина: 20 см ( /-1cм)
Гаранция на Exclusive Memory Silver ортопедичен двулицев
матрак: 8 години.
Към всички двулицеви матраци лукс
Към всички матраци ТЕД, които предлагаме
Информация за производителя ТЕД БЕД ЕАД

KASHMIR DE LUX
Двулицев матрак KASHMIR DE LUX –
серия матраци Парадайс
KASHMIR DE LUX е луксозен матрак с елегантен дизайн. От едната
страна на матрака има кокосова вложка, профилирана HR пяна и
слой естествена вълна в прошивката, която спомага за
поддържане на телесната температура на оптимално ниво. От
другата страна следват термочувствителна Memory пяна и
натурален памук в прошивката, който отлично поглъща и изпарява
влагата, оставя кожата да диша и не предизвиква алергии и
раздразнения. Докосването до текстил Kashmira е като нежна
прегръдка. Разработен е чрез специално съчетаване на кашмир и
вискозни влакна, като предлага нежен и деликатен допир към
кожата.
Степен на твърдост: Среден.
Височина на матрака: 26 см.
Гаранция: 16 години.

Състав на двулицев матрак KASHMIR
DE LUX:
Висококачествен текстил Kashmira, прошит с памук –
Разработен е чрез специално съчетаване на кашмир и
вискозни влакна. Спиралната структура на Kashmira е
уникална, което спомага за поддържане на телесната
температура на оптимално ниво, което го прави подходящ
за всеки сезон.

Memory пяна – 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.
HD пяна – еластична пяна – Гъвкава високоеластична пяна,
която не се деформира и разпределя равномерно тежестта
на тялото по цялата повърхност на матрака.
Кокосова вложка -Естествен нетъкан текстилен материал,
изработен от кокосови влакна.
Профилирана HR пяна – Профилирана високоеластична пяна,
което предлага възможност за избор на усещане за мекота.
Профилираната зона на матрака създава усещане за
естествен пружиниращ и масажиращ ефект. Допринася за подобрата вентилация и естествено самопроветрение на
матрака.
Висококачествен текстил Kashmira, прошит с вълна.
Разгледайте и други матраци без пружини.

SIANA SILVER
Двулицев

матрак

SIANA

SILVER

–

матраци Парадайс
Модел Siana Silver е специален матрак с вплетени „сребърни“
нишки в тъканта на калъфа, които допринасят за изключителна
визия и мекота при допир.
Ядрото е зонов покет от индивидуално опаковани пружини със 7
зони на комфорт, подредени според специфичния натиск, който
различните части на тялото упражняват върху повърхността на
матрака. В допълнение този матрак е изработен и с Memory пяна.
Тя се моделира според температурата на тялото, обгръщайки го
изцяло.
3D лентата представлява еластична мрежа от полиестерни влакна
с триизмерна дишаща структура, която увеличава вентилацията на
матрака.
Бордът на матрака комбинира бяла еко кожа и цветна 3D лента,
съчетани заедно посредством безшевна ултразвукова технология.
Степен на твърдост: Среден.
Височина на матрака: 28 см.
Гаранция: 10 години.

Състав на двулицев матрак SIANA
SILVER:
Висококачествен капитониран текстил – Слой текстил,
прошит на фигурки, не позволяващ хлъзгане. Създава
допълнително омекотяване на повърхността за по-голям
комфорт.
Memory foam – 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.
HD foam – еластична пяна – Гъвкава високоеластична пяна,
която не се деформира и разпределя равномерно тежестта
на тялото по цялата повърхност на матрака.
7 зонов Pocket System.
3D вентилационна лента – 3D лентата в борда на матрака
представлява еластична мрежа от полиестерни влакна с
триизмерна дишаща структура, която увеличава
вентилацията на матрака във вътрешността.
Вътрешен калъф – Ядрото е облечено в калъф с цип, който
е лесен за поддръжка.
Цип.

AMETYST
Двулицев матрак AMETYST – матраци
Парадайс
Модел Ametyst съчетава неповторима визия и уникално усещане за
комфорт. Съдържа седем зонов покет пакет от индивидуално
опаковани и независими една от друга пружини. Ядрото е със 7
зони на комфорт, подредени според специфичния натиск, който
различните части на тялото упражняват върху повърхността на
матрака. Това е една от най-добрите системи, съобразени с
ергономията на човешкото тяло.
Модел Ametyst комбинира профилирана memory пяна от едната
страна на матрака, която се моделира според температурата на

тялото, адаптира се към позицията му и помага за пълното му
отпускане. HD пяната от другата страна на матрака прецизно
разпределя тежестта, като гарантира правилната позиция на
гръбначния стълб.
Степен на твърдост: Мек.
Височина на матрака: 22 см.
Гаранция: 10 години.

Състав на двулицев матрак AMETYST:
Висококачествен капитониран текстил – Слой текстил,
прошит на фигурки, не позволяващ хлъзгане. Създава
допълнително омекотяване на повърхността за по-голям
комфорт.
Профилирана
Memory
foam
–
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.
HD foam – Еластична пяна – гъвкава високоеластична пяна,
която не се деформира и разпределя равномерно тежестта
на тялото по цялата повърхност на матрака.
7 зонов Pocket System.

OLIVOIL
Двулицев матрак OLIVOIL – матраци
Парадайс
Olivoil е специално разработен модел двулицев матрак, който ви
дава възможност за избор на различно усещане за мекота и
комфорт. Ядрото съдържа Memory пяна от едната страна и
профилирана
високоеластична
HR
пяна
от
другата.
Термочувствителната Memory пяна „запомня“ формата на тялото.
Когато се затопли, тя омеква и потъва в точките с по-голям
натиск. Профилираната HR зона на матрака създава усещане за
естествен пружиниращ и масажиращ ефект. Допринася за подобрата вентилация и естествено самопроветряване на матрака.
Допълнителна мекота внася текстил OlivOil, предлагащ
подмладяващите свойства на маслиновото масло. Благодарение на
иновативна технология микрокапсули тази тъкан помага за
поддържане естествения баланс и влага на кожата. Дава усещане
за безупречна мекота при допир и превръща съня в релаксиращо
удоволствие.
Степен на твърдост: Среден.
Височина на матрака: 22 см.
Гаранция: 10 години.

Състав на двулицев матрак OLIVOIL:
Висококачествен текстил OlivOil – Дамаска, предлагаща
подмладяващите свойства на маслиновото дърво. Създадена
по иновативна технология, тази дамаска съдържа микро
капсули с маслиново масло, спомагащи за поддържане на
естествения баланс, омекотяване и влага на кожата.
Забавя стареенето и създава изключителен комфорт по

време на сън. Има антиоксидантни функции, действащи
благоприятно и отпускащо върху човешкия организъм.
Memory
пяна
–
4
см.
–
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.
Профилирана HR пяна – предлага възможност за избор на
усещане за мекота. Профилираната зона на матрака създава
усещане за естествен пружиниращ и масажиращ ефект.
Допринася за по-добрата вентилация
самопроветрение на матрака.

и

естествено

VIOLA MEMORY
Двулицев матрак
матраци Парадайс

VIOLA

MEMORY

–

Модел Viola Memory е анатомичен матрак с ядро от Memory пяна и
еластична HR пяна. Предлага оптимално съотношение между
правилна позиция на гръбначния стълб и комфортно усещане за
мекота. Memory пяната се моделира според температурата на
тялото, адаптира се към позицията му и помага за пълното му
отпускане. Гъвкавата еластична HR пяна не се деформира и

разпределя равномерно тежестта на тялото по цялата повърхност
на матрака. Уникалната визия на матрака се постига чрез
съчетаване на контрастни цветове в калъфа, изработен от
висококачествен текстил, изключително мек и приятен на допир.
Стилно и леко провокативно излъчване внасят плавните извивки
на ципа в син цвят. Контрастната, но ненатраплива цветова
комбинация тъмно-светло придава изисканост, а акцента в синьо
завършва ефекта на целия ансамбъл.
Степен на твърдост: Мек.
Височина на матрака: 21 см.
Гаранция: 10 години.

Състав на двулицев матрак VIOLA
MEMORY:
Висококачествен текстил.
Memory
пяна
–
6
см.

–

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.
HR пяна – еластична пяна – Гъвкава високоеластична пяна,
която не се деформира и разпределя равномерно тежестта
на тялото по цялата повърхност на матрака.
Вътрешен калъф – Ядрото е облечено в калъф с цип, който
е лесен за поддръжка.
Цип.

FLORENCIA
Двулицев матрак FLORENCIA цип –
матраци Парадайс
Латексовото ядро на модел Florencia има разнородна повърхност
– малки изпъкнали полусфери и форми, които осигуряват масаж по
дължината на тялото. Вертикални отвори по цялата повърхност на
матрака осигуряват самопроветряване и регулиране на влагата,
естествено произвеждана от тялото. Това удължава живота на
матрака, той не задържа прах и алергени и е по-хигиеничен.
Florencia се състои от седем зони на комфорт, които
разпределят равномерно тежестта на тялото, осигуряват
естествено и релаксиращо състояние на гръбначния стълб.
Моделът се предлага със сваляем калъф от висококачествен
луксозен текстил, специално обработен с екстракт от Алое Вера,
който действа омекотяващо и регенериращо за кожата като
поддържа естествения й баланс.
Степен на твърдост: Среден.
Височина на матрака: 18 см.
Гаранция: 10 години.

Състав
на
FLORENCIA:

двулицев

матрак

Висококачествен капитониран текстил – Слой текстил,
прошит на фигурки, не позволяващ хлъзгане. Създава
допълнително омекотяване на повърхността за по-голям
комфорт.

Вътрешен калъф – Ядрото е облечено в калъф с цип, който
е лесен за поддръжка.
Ядро от пенолатекс – Латексово ядро с разнородна
повърхност – малки изпъкнали полусфери и форми, които
осигуряват масаж по дължината на тялото. Вертикални
отвори по цялата повърхност на матрака осигуряват
самопроветряване и регулиране на влагата, естествено
произвеждана от тялото. Това удължава живота на матрака,
той не задържа прах и алергени и е по-хигиеничен.
Цип.

BAMBOO memory GEL
Двулицев матрак BAMBOO memory GEL –
матраци Парадайс
BAMBOO Memory GEL е специално разработен модел с ядро от
зоново профилирана високоеластична HR пяна и слой от Memory
пяна с охлаждащи гел капсули. Memory Gel пяната се моделира
според температурата на тялото и приема формата на неговите
извивки, създава приятно чувство за прохлада като осигурява
отлична терморегулация на тялото по време на сън.
Модел Bamboo Memory Gel се предлага със сваляем калъф с цип от
луксозен текстил Bamboo. Естественото бамбуково влакно,
съдържащо се в този текстил, се отличава със здравина и
способност да “диша“. Има и естествени антибактериални
свойства, бързо абсорбира влагата, поддържа суха среда и
осигурява здравословна грижа от природата.
Степен на твърдост: Среден.
Височина на матрака: 21 см.
Гаранция: 10 години.

Състав на двулицев матрак BAMBOO
memory GEL:
Висококачествен текстил Bamboo – Съдържа бамбуково
влакно, извлечено от естествена бамбукова сърцевина.
Отличава се със здравина и способност на материята да
„диша“. Има естествени антибактериални свойства, бързо
абсорбира влагата и поддържа суха среда. Мек и приятен
на допир.
Memory Foam Gel – Пяна, моделираща се според
температурата на тялото, приема формата на извивките му
и създава приятно чувство за прохлада като осигурява
отлична терморегулация на тялото по време на сън.
Профилирана HR пяна – Профилирана високоеластична пяна,
което предлага възможност за избор на усещане за мекота.
Профилираната зона на матрака създава усещане за
естествен пружиниращ и масажиращ ефект. Допринася за подобрата вентилация и естествено самопроветрение на
матрака.

SILVER CARE MEMORY
Двулицев матрак SILVER CARE MEMORY
– матраци Парадайс
Silver Care Memory е модел, специално разработен за да
предложи още повече комфорт и здравословна грижа. Ядрото се
състои от едностранно профилирана високоеластична HR пяна,

което предлага възможност за избор на усещане за мекота.
Профилираната зона на матрака създава усещане за естествен
пружиниращ и масажиращ ефект. Допринася за по-добрата
вентилация и естествено самопроветряване на матрака.
Модел Silver Care Memory се предлага с луксозен текстил,
прошит с Memory пяна. Memory пяната се моделира според
температурата на тялото и приема формата на неговите извивки.
Текстил Silver Care е разработен по иновативна технология и
съдържа сребърни йони в тъканта. Има силно антибактериално
действие и предотвратява появата на неприятни миризми.
Степен на твърдост: Среден.
Височина на матрака: 22 см.
Гаранция: 10 години.

Състав на двулицев матрак SILVER
CARE MEMORY:
Висококачествен текстил Silver Care – Разработен по
иновативна технология, със съдържание на сребърни йони.
Има дълготрайна естествена антибактериална защита и
предотвратява появата на неприятни миризни. Също така
присъствието на сребърни йони има и антистатично
свойство и освобождава тялото от натрупаната отрицателна
енергия, обуславящо хигиенична среда.
Memory пяна в прошивката – Луксозен текстил, прошит с
Memory пяна. Memory пяната се моделира според
температурата на тялото и разпределя тежестта равномерно
върху повърхността на матрака.
Профилирана HR пяна – Профилирана високоеластична пяна,
което предлага възможност за избор на усещане за мекота.
Профилираната зона на матрака създава усещане за
естествен пружиниращ и масажиращ ефект. Допринася за подобрата вентилация и естествено самопроветрение на
матрака.

GALA MEMORY
Двулицев матрак
матраци Парадайс

GALA

MEMORY

–

GALA MEMORY е комфортен двулицев матрак с ядро, направено от
високотехнологичен пружинен пакет Multi Pocket System.
Отделните пружини в покет пакета са индивидуално опаковани в
текстилни джобове и независими една от друга. Всяка една
пружина реагира отделно на натиска от човешкото тяло, а в
своята съвкупност всички пружини идеално поемат извивките на
тялото, поддържайки го в правилна позиция и без напрежение.
Покет системата е с доказано най-дълъг живот и осигурява
перфектни експлоатационни качества на матрака в продължение на
години. Движението на пружините в сърцевината на матрака
предоставя добра циркулация на въздуха и контролира влагата.
От двете страни на покет ядрото има слоеве от високо еластична
HD пяна, която не се деформира. Допълнителна мекота внася
висококачествения текстил jojoba, прошит с Memory пяна. Memory
пяната се моделира според температурата на тялото и разпределя
тежестта равномерно върху повърхността на матрака. 3D лентата
в борда на матрака представлява еластична мрежа от полиестерни
влакна с триизмерна дишаща структура, която увеличава
вентилацията на матрака.
Степен на твърдост: Среден.
Височина на матрака: 21 см.
Гаранция: 5 години.

Състав на
MEMORY:

двулицев

матрак

GALA

Висококачествен текстил Jojoba – Добавеното масло от
жожоба в текстила спомага освен да дава усещане за
мекота и комфорт, то и да бъде полезен за кожата.
Маслото от жожоба е уникален естествен продукт, който е
богат на протеини и минерали, поддържа производството на
колаген в кожата. Допринася за възстановяване и
запазване на свежия вид на кожата.
Memory пяна в прошивката – Луксозен текстил, прошит с
Memory пяна. Memory пяната се моделира според
температурата на тялото и разпределя тежестта равномерно
върху повърхността на матрака.
Ядро от пружинен пакет Multi Pocket System – Отделни
пружини в покет пакет, индивидуално опаковани в
текстилни джобове и независими една от друга. Всяка една
пружина реагира отделно на натиска от човешкото тяло, а
в своята съвкупност всички пружини идеално поемат
извивките на тялото, поддържайки го в правилна позиция и
без напрежение. Покет системата е с доказано най-дълъг
живот и осигурява перфектни експлоатационни качества на
матрака в продължение на години. Движението на пружините
в сърцевината на матрака предоставя добра циркулация на
въздуха и контролират влагата.
HD пяна – Гъвкава високоеластична пяна, която не се
деформира и разпределя равномерно тежестта на тялото по
цялата повърхност на матрака.
3D мрежа – 3D лентата в борда на матрака представлява
еластична мрежа от полиестерни влакна с триизмерна
дишаща структура, която увеличава вентилацията на
матрака във вътрешността.

ALOE VERA DREAM
Двулицев матрак ALOE VERA DREAM –
матраци Парадайс
ALOE VERA DREAM е модел двулицев матрак с ядро от едностранно
профилирана високоеластична HR пяна, което предлага възможност
за избор на усещане за мекота и комфорт. Профилираната зона на
матрака създава усещане за естествен пружиниращ и масажиращ
ефект. Допринася за по-добрата
самопроветряване на матрака.

вентилация

и

естествено

Модел Aloe Vera Dream се предлага с луксозен висококачествен
текстил, обработен с екстракт от Алое Вера и предлага
изключителна мекота и здравословна грижа по време на сън.
Степен на твърдост: Среден.
Височина на матрака: 18 см.
Гаранция: 10 години.

Състав на двулицев матрак ALOE VERA
DREAM:
Висококачествен текстил Aloe Vera – Дамаска от текстил,
третиран фабрично с екстрат от растението Aloe Vera. За
изключителна мекота, спокоен и здравословен сън.
Свойствата на Алое Верата са познати още от древни
времена. Листата на растението съдържат гел, богат на
полезни вещества, действащи омекотяващо и регенериращо
на кожата, поддържащи естествения и баланс и
еластичност.
Профилирана HR пяна – Профилирана високоеластична пяна,
което предлага възможност за избор на усещане за мекота.

Профилираната зона на матрака създава усещане за
естествен пружиниращ и масажиращ ефект. Допринася за подобрата вентилация и естествено самопроветрение на
матрака.
Разгледайте всички двулицеви матраци, които предлагаме.

DIONA
Двулицев матрак DIONA от стандартна
серия матраци Парадайс
Diona е усъвършенстван модел двулицев матрак с отлични
показатели. Има ядро от еластична ND пяна, която не се
деформира, и слой Memory пяна от едната страна за повече
мекота, спокойствие и комфорт на Вашия сън.
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. Спомага за
поддържането на гръбнака в правилна позиция, което гарантира
цялостно отпускане на тялото.
Ядрото на модел Diona е облечено в калъф от висококачествена
дамаска с цип, който е лесен за поддръжка.
Степен на твърдост: Твърд.
Височина на матрака: 18 см.
Гаранция: 5 години.

Състав на двулицев матрак DIONA:
Висококачествен капитониран текстил – Слой текстил,
прошит на фигурки, не позволяващ хлъзгане. Създава
допълнително омекотяване на повърхността за по-голям
комфорт.
Memory foam

–

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.
Еластична пяна – Гъвкава високоеластична пяна, която не
се деформира и разпределя равномерно тежестта на тялото
по цялата повърхност на матрака.
Вътрешен калъф – Ядрото е облечено в калъф с цип, който
е лесен за поддръжка.
Цип.

DIPLOMAT DE LUX
Двулицев матрак DIPLOMAT DE LUX –
матраци Парадайс
Модел DIPLOMAT DE LUX е комфортен двулицев матрак с ядро от
високотехнологичен пружинен пакет Pocket System. Отделните

пружини в покет пакета са индивидуално опаковани в текстилни
джобове и независими една от друга. Всяка една пружина реагира
отделно на натиска от човешкото тяло, а в своята съвкупност
всички пружини идеално поемат извивките на тялото, поддържайки
го в правилна позиция и без напрежение. Покет системата е с
доказано най-дълъг живот и осигурява перфектни експлоатационни
качества на матрака в продължение на години. Движението на
пружините в сърцевината на матрака предоставя добра циркулация
на въздуха и контролира влагата. От двете страни на покет
ядрото има слоеве от високоплътностна HD пяна, която не се
деформира.
Степен на твърдост: Мек.
Височина на матрака: 20 см.
Гаранция: 5 години.

Състав на двулицев матрак DIPLOMAT
DE LUX:
Висококачествен капитониран текстил – Слой текстил,
прошит на фигурки, не позволяващ хлъзгане. Създава
допълнително омекотяване на повърхността за по-голям
комфорт.
Еластична пяна – Гъвкава високоеластична пяна, която не
се деформира и разпределя равномерно тежестта на тялото
по цялата повърхност на матрака.
Multi Pocket system – Отделни пружини в покет пакет,
индивидуално опаковани в текстилни джобове и независими
една от друга. Всяка една пружина реагира отделно на
натиска от човешкото тяло, а в своята съвкупност всички
пружини идеално поемат извивките на тялото, поддържайки
го в правилна позиция и без напрежение. Покет системата
е с доказано най-дълъг живот и осигурява перфектни
експлоатационни качества на матрака в продължение на
години. Движението на пружините в сърцевината на матрака

предоставя добра циркулация на въздуха и контролират
влагата.

SUPERLUX
Двулицев матрак SUPERLUX – матраци
Парадайс
Модел Superlux е двулицев пружинен матрак, изработен от
висококачествен пружинен пакет тип Bonnell System и
допълнителен слой от HD пяна, който осигурява устойчивост и
добра опора на гръбначния стълб. Има страничен борд от
пенополиуретан, който предпазва от огъване в крайщата на
матрака.
Движението на пружините в сърцевината на матрака предоставя
добра циркулация на въздуха и контролира влагата. Идеалната
вентилация е основа за добрия сън и за дългия живот на
матрака. Между пружините са поставени допълнителни
пенополиуретанови ленти. Тази конструкция гарантира
допълнително здравина, обезшумява матрака и не позволява
движенията да се предават по цялото легло.
Степен на твърдост: Среден.
Височина на матрака: 21 см.
Гаранция: 5 години.

Състав на двулицев матрак SUPERLUX:
Висококачествен капитониран текстил – Слой текстил,
прошит на фигурки, не позволяващ хлъзгане. Създава

допълнително омекотяване на повърхността за по-голям
комфорт.
Еластична пяна – Гъвкава високоеластична пяна, която не
се деформира и разпределя равномерно тежестта на тялото
по цялата повърхност на матрака.
Иглонабит латексиран филц – Изработен от 100%
регенерирани влакна, органични полимерни свързватели.
Служи за разделителен слой върху пружинните елементи за
стабилизиране структурата и равномерно разпределение на
товара по цялата площ на матрака.
Пружинен пакет тип Bonnell, обкрайчен с пенополиуретанов
борд – Пружинен пакет, при който движението на пружините
в сърцевината на матрака предоставя добра циркулация на
въздуха и контролира влагата. Идеалната вентилация е
основа за добрия сън и за дългия живот на матрака. Между
пружините са поставени допълнителни пенополиуретанови
ленти. Тази конструкция гарантира допълнително здравина,
обезшумява матрака и не позволява движенията да се
предават по цялото легло.
Допълнителни пенополиуретанови ленти между пружините.

PERLA cocos
Двулицев матрак
матраци Парадайс

PERLA

cocos

–

Модел Perla кокос е двулицев ортопедичен матрак с ядро от
еластична ND пяна, което не се деформира. Има изключително
висока издръжливост при натоварване. Ортопедичните свойства на
матрака спомагат за поддържането на гръбнака в правилна
позиция, което гарантира цялостното отпускане на тялото. Perla

Cocos е с ядро от еластична ND пяна и допълнителен слой
кокосова вложка. Поради това моделът се отличава с висока
степен на твърдост.
Степен на твърдост: Твърд.
Височина на матрака: 19 см.
Гаранция: 5 години.

Състав на двулицев матрак PERLA
cocos:
Висококачествен капитониран текстил – Слой текстил,
прошит на фигурки, не позволяващ хлъзгане. Създава
допълнително омекотяване на повърхността за по-голям
комфорт.
Еластична пяна – Гъвкава високоеластична пяна, която не
се деформира и разпределя равномерно тежестта на тялото
по цялата повърхност на матрака.
Допълнителна кокосова вложка – Естествен нетъкан
текстилен материал, изработен от кокосови влакна.
Разгледайте и други двулицеви матраци.

PERLA comfort
Двулицев матрак ПЕРЛА КОМФОРТ –
матраци Парадайс
PERLA comfort е двулицев ортопедичен матрак с ядро от

еластична пяна, която не се деформира. Има изключително висока
издръжливост при натоварване. Ортопедичните свойства на
матрака спомагат за поддържането на гръбнака в правилна
позиция, което гарантира цялостното отпускане на тялото.
Степен на твърдост: Среден.
Височина: 18 см.
Гаранция: 5 години.

Състав на двулицев матрак PERLA
comfort:
Висококачествен капитониран текстил – Слой текстил,
прошит на фигурки, не позволяващ хлъзгане. Създава
допълнително омекотяване на повърхността за по-голям
комфорт.
Еластична пяна – Гъвкава високоеластична пяна, която не
се деформира и разпределя равномерно тежестта на тялото
по цялата повърхност на матрака.

