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СЪНЧО – детски матрак Парадайс
Детският (бебешки) двулицев матрак Сънчо е изработен от
еластична ND пяна, чиято дишаща структура позволява свободна
циркулация на въздуха и проветряване на матрака. Притежава
добри ортопедични характеристики, които осигуряват правилна
опора за гръбначния стълб на детето и гарантират цялостното
отпускане на тялото. Матрак Сънчо се предлага със сваляем
калъф с цип, в приятен детски десен. Предлага се в
стандартните детски размери за матраци 60/120 и 70/140 см.
Важно е да знаете, че през първите месеци от раждането, бебето
прекарва около 20 часа от денонощието в спане. Затова найважното, за което първо трябва да се помисли е как да му се
осигури спокоен сън. Това може да се осъществи чрез качествен
матрак. Неподходящият матрак може да увреди гръбначния стълб,
да предизвика дискомфорт, безсъние и да повлияе отрицателно
върху нормалното физическо развитие на малкото дете. Затова,
когато избирате матрак, трябва да се уверите в няколко неща –
да е плосък и не много дебрл, да не е мек, а средно твърд, за
да може бебето спокойно да се обръща, без да има риск от
задушаване, да е антиалергичен и дишащ.
Степен на твърдост: Среден.
Височина на матрака: 9 см.
Гаранция: 24 месеца.

Състав на СЪНЧО – детски матрак:
Капитонирана детска дамаска – Слой текстил, прошит на
фигурки приятен детски десен, не позволяващ хлъзгане.
Създава допълнително омекотяване на повърхността за поголям комфорт.
ND foam – Еластична пяна – Гъвкава високоеластична пяна,
която не се деформира и разпределя равномерно тежестта
на тялото по цялата повърхност на матрака.
Разгледайте всички детски матраци, които предлагаме

BABY SWEET – детски матрак
Парадайс
Baby sweet – детски матрак Парадайс
Детският двулицев матрак Baby Sweet е нов модел, създаден с
грижа за здравето и комфорта на детето. Изработен е от
еластична ND пяна, чиято микроклетъчна структура позволява
свободна циркулация на въздуха и проветряване на матрака.
Моделът притежава добри ортопедични характеристики, съчетани с
високи показатели за здравина, еластичност и ниска степен на
деформация. Baby Sweet се предлага със сваляем калъф с цип от
висококачествен текстил jojoba. Текстил jojoba е изключително
приятен на допир и дава усещане за безупречна мекота.
!Важно е да знаете, че през първите месеци от раждането,

бебето прекарва около 20 часа от денонощието в спане. Затова
най-важното, за което първо трябва да се помисли е как да му
се осигури спокоен сън. Това може да се осъществи чрез
качествен матрак. Неподходящият матрак може да увреди
гръбначния стълб, да предизвика дискомфорт, безсъние и да
повлияе отрицателно върху нормалното физическо развитие на
малкото дете. Затова, когато избирате матрак, трябва да се
уверите в няколко неща – да е плосък и не много дебрл, да не е
мек, а средно твърд, за да може бебето спокойно да се обръща,
без да има риск от задушаване, да е антиалергичен и дишащ.
Степен на твърдост: Среден.
Височина на матрака: 10 см.
Гаранция: 5 години.
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Капитониран текстил jojoba – 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.
ND foam – Еластична пяна – Гъвкава високоеластична пяна,
която не се деформира и разпределя равномерно тежестта
на тялото по цялата повърхност на матрака.
Разгледайте всички детски матраци, които предлагаме

ДЕТСКИ МАТРАК НАНИ ЛУКС
ДЕТСКИ МАТРАК НАНИ ЛУКС е двулицев детски матрак от Луксозна
серия Матраци Нани

Матрак Детски НАНИ лукс е съставен
от:
POLYFLEX – пенополиуретан на водна основа, ортопедичен в
сърцевина и с висока плътност и умерена твърдост.
Структурата на пяната е микроклетъчна и позволява повисока циркулация на въздуха във вътрешността на модела
матрак. Предпазва от развитието на бактерии, гъбички и
акари. Това прави матрака с характерните антибактериални
и антиакарни свойства. Материал с винаги еднакво и
гарантирано качество, необходимост продиктувана от
взаимодействието му със специализирани, твърди или
допълнително омекотени, термоактивни и др. материи.
POLYFLEX притежава множество и разнообразни физически
свойства – здравина на допир, издръжливост при натиск,
еластичност, дълготрайност и устойчивост на стареене.
Произвежда се по съвременна многокомпонентна технология
на линия за непрекъснато леене с материали от световни
лидери. Структурата от безброй отворени клетки /пчелна
пита/ предоставя необходимата функционалност и
експлоатационна сила.
Допълнително омекотена пяна в повърхността, необходима
за комфорта на тялото.
Калъф с цип за удобно съхранение и ползване на матрака.
В прошифката се съдържат и антибактериални
силиконизирани влакна.
Използваните материали в Детски матрак НАНИ лукс са екологично

чисти с антиакарни, антибактериални и антиалергични свойства.
Дамаска AYI WHITE – дамаска от висок клас с детски
мотиви. Адаптирана е към нуждите и спецификата на
ползване при новородените. Конструкция от дълготрайни
синтетични влакна с антистатични свойства допринася за
множество функционални и хигиенни предимства. Способства
движението на въздух в дълбочина. Не задържа влага в
структурата на дамаската и в резултат пълна липса на
разлагащи процеси, отключващи алергии. Поддържа
топлинния баланс на детското тяло като абсорбира и
отдава топлина създавайки комфортна температура за сън.
Височина на матрак Детски НАНИ лукс – до 10 см.
Разгледайте всички детски матраци, които предлагаме.

ДЕТСКИ МАТРАК
Детски матрак – НАНИ
Двулицев ортопедичен матрак.
Стандартна серия матраци Нани.
Детски матрак НАНИ се състои от:
POLYFLEX – полимерна пяна с висока плътност на водна
основа. Структурата на пяната е микроклетъчна и
позволява по-висока циркулация на въздуха във
вътрешността на модела матрак. Предпазва от развитието
на бактерии, гъбички и акари. Това прави матрака с
характерните антибактериални и антиакарни свойства.
Текстил – 100% памук с високо качество,SPUN BONDED –
нетъкан текстил и антиалергични силиконизирани влакна.

Те осигуряват на тялото необходимата мекота и комфорт
при сън и почивка.
Използваните материали са екологично чисти и са
съобразени със всички медицински изисквания и нужна
безопастност.
Антиалергичен, антиакарен, антибактериален модел матрак.
Височина на матрака – до 10 см.
Гаранция: 2 години

