МАТРАК GALA MEMORY еднолицев
Матрак GALA
ПАРАДАЙС

MEMORY

еднолицев

–

Еднолицев матрак от серия матраци Парадайс
GALA MEMORY е комфортен еднолицев 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 горната страна на ядрото има слой 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.
Модел Gala Memory еднолицев има вградена рамка от иглолистен
материал, което придава допълнителна здравина и стабилност на
матрака.
Степен на твърдост: Среден.
Височина на матрака: 24 см.
Гаранция: 5 години.

Състав на
еднолицев:

матрак

GALA

MEMORY

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.
Еластична пяна – Гъвкава високоеластична пяна, която не
се деформира и разпределя равномерно тежестта на тялото
по цялата повърхност на матрака.
Рамка от иглолистен материал – Плоскост, която е
вградена в матрака и замества подматрачната рамка. За
монтиране на повдигащи механизми при легла с ракла.

МАТРАК DIPLOMAT еднолицев
Матрак
DIPLOMAT
ПАРАДАЙС

еднолицев

–

Еднолицев матрак от серия матраци Парадайс
Модел DIPLOMAT Еднолицев се отличава с високи показатели на
ергономичност, тъй като ядрото на матрака е направено 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.
Модел Diplomat Еднолицев има вградена рамка от иглолистен
материал, което придава допълнителна здравина и стабилност на
матрака.
Степен на твърдост: Среден.
Височина на матрака: 23 см.
Гаранция: 5 години.

Състав
на
еднолицев:

матрак

DIPLOMAT

Висококачествен капитониран текстил – Слой
прошит на фигурки, не позволяващ хлъзгане.
допълнително омекотяване на повърхността за
комфорт.
Еластична пяна – Гъвкава високоеластична пяна,

текстил,
Създава
по-голям
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.
Вградена рамка от иглолистен материал – Плоскост, която
е вградена в матрака и замества подматрачната рамка. За
монтиране на повдигащи механизми при легла с ракла.

МАТРАК DIONA еднолицев
Матрак DIONA еднолицев – ПАРАДАЙС
Еднолицев матрак от серия матраци Парадайс
Модел Diona еднолицев е изключително комфортен матрак с
изчистена визия. Има ядро от еластична ND пяна и слой Memory
пяна. Високотехнологичната memory пяна реагира на топлината на
тялото и заема формата на неговите извивки, адаптира се към
позицията му и помага за пълното му отпускане като
същевременно разпределя равномерно натиска му по повърхността
на матрака. Ако поставите ръката си върху нея, тя ще остави
”отпечатък”, който ще се запази и след като вдигнете ръката
си. Модел Diona еднолицев е с вградена рамка с ламели, която

спомага за равномерно разпределяне на тежестта на тялото,
независимо от точките на натиск. Осигурява добра вентилация и
циркулация на въздух.
Степен на твърдост: Твърд.
Височина на матрака: 22 см.
Гаранция: 5 години.

Състав на матрак DIONA еднолицев:
Висококачествен капитониран текстил – Слой текстил,
прошит на фигурки, не позволяващ хлъзгане. Създава
допълнително омекотяване на повърхността за по-голям
комфорт.
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.
Еластична пяна – Гъвкава високоеластична пяна, която не
се деформира и разпределя равномерно тежестта на тялото
по цялата повърхност на матрака.
Вградена рамка с ламели – Рамка с ламели, която е
вградена в матрака и замества подматрачната рамка.
Спомага за равномерно разпределяне на тежестта на
тялото, независимо от точките на натиск. Осигурява добра
вентилация и циркулация на въздух, което предпазва
матрака от влага. За монтиране на повдигащи механизми
при легла с ракла.

МАТРАК Perla еднолицев
Матрак Perla еднолицев – ПАРАДАЙС
МАТРАК Perla еднолицев е модел от серия матраци Парадайс.
Модел Perla еднолицев е ортопедичен матрак с ядро от еластична
ND пяна. При този модел не е необходимо използването на
подматрачна рамка. Подходящ за монтиране на повдигащи
механизми при легла с ракла. Има изключително висока
издръжливост при натоварване. Ортопедичните свойства на
матрака спомагат за поддържането на гръбнака в правилна
позиция, което гарантира цялостното отпускане на тялото. Модел
Perla еднолицев е с вградена рамка с ламели, която спомага за
равномерно разпределяне на тежестта на тялото, независимо от
точките на натиск. Осигурява добра вентилация и циркулация на
въздух, което предпазва матрака от влага.
Степен на твърдост: Среден.
Височина на матрака: 20 см.
Гаранция: 5 години.

Състав на матрак Perla еднолицев:
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.

Вградена рамка с ламели – Рамка с ламели, която е
вградена в матрака и замества подматрачната рамка.
Спомага за равномерно разпределяне на тежестта на
тялото, независимо от точките на натиск. Осигурява добра
вентилация и циркулация на въздух, което предпазва
матрака от влага. За монтиране на повдигащи механизми
при легла с ракла.

CLASSIC пяна /Foam/ еднолицев
матрак
Матрак
CLASSIC
пяна
/Foam/
еднолицев матрак – ПАРАДАЙС
CLASSIC пяна /Foam/ еднолицев матрак е от серия матраци
Парадайс
Модел Classic е комфортен еднолицев матрак, при който не е
необходимо използването на подматрачна рамка. Classic е матрак
с надеждна конструкция и е подходящ за монтиране на повдигащи
механизми при легла с ракла. Ядро от еластична ND пяна.
Ортопедичните му свойства спомагат за поддържане на гръбнака в
правилна позиция, което гарантира цялостното отпускане на
тялото.
Степен на твърдост: Твърд.
Височина: 18 см.
Гаранция: 24 месеца.

Състав на
Еднолицев:

матрак

CLASSIC

Foam

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.
Рамка от иглолистен материал – Плоскост, която е
вградена в матрака и замества подматрачната рамка. За
монтиране на повдигащи механизми при легла с ракла.
Разгледайте и други еднолицеви матраци, които предлагаме.
Към други модели матраци Парадайс.

МАТРАК
CLASSIC
system/ еднолицев

/Bonnell

Матрак CLASSIC /Bonnell system/ –
ПАРАДАЙС
МАТРАК CLASSIC /Bonnell system/ еднолицев е от серия матраци
Парадайс
Модел Classic е комфортен еднолицев матрак, при който не е
необходимо използването на подматрачна рамка. Classic е матрак
с надеждна конструкция и е подходящ за монтиране на повдигащи
механизми при легла с ракла. Пружинната система Bonnell е
направена по доказала се с времето технология, която гарантира

добри експлоатационни качества на матрака. Това е най-широко
разпространената пружинна система в производството на матраци.
Степен на твърдост: Среден.
Височина: 22 см.
Гаранция: 24 месеца.

Състав на матрак CLASSIC /Bonnell
system/:
Капитониран текстил – Слой текстил, прошит на фигурки,
не позволяващ хлъзгане. Създава допълнително омекотяване
на повърхността за по-голям комфорт.
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.
Рамка от иглолистен материал – Плоскост, която е
вградена в матрака и замества подматрачната рамка. За
монтиране на повдигащи механизми при легла с ракла.

МАТРАК ПОНТО МЕМОРИ
Еднолицев матрак Понто Мемори –
НАНИ
МАТРАК ПОНТО МЕМОРИ е еднолицев ергономичен матрак без
пружини.
Еднолицев Матрак Понто се състои от:
Рамка от висококачествен иглолистен материал.
KOVAFOAM – пенополиуретанов слой с висока плътност,
антиалергична силиконова вата и микроклетъчна структура.
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.
MEMORY FOAM – термоактивна пяна, реагираща на топлина и
следваща извивките на тялото, правеща матрака по този
начин анатомичен.
Калъф – приятен на допир, комфортен и допълнителни
материали – силиконизирани влакна, характерни с
антиалергичните си свойства. Практичен модел с
възможност за почистване и изпиране на калъфа.
Височина матрак Понто Мемори – до 18 см.
Цена по индивидуален размер: 183 лв/м2.
Гаранция: 2 години.
Към всички продукти на матраци НАНИ, които предлагаме.

МАТРАК ПОНТО
Еднолицев матрак Понто – НАНИ
МАТРАК ПОНТО е еднолицев ортопедичен матрак без пружини.
Еднолицев, ортопедичен, капитониран матрак с рамка от
висококачествен иглолистен материал и пълнеж на полимерна пяна
на водна основа с висока плътност.
Състои се от:
Рамка от висококачествен иглолистен материал.
POLYFLEX – пенополиуретан на водна основа с висока
плътност и ортопедичност. Структурата на пяната е
микроклетъчна и позволява по-висока циркулация на
въздуха във вътрешността на модела матрак. Гарантираната
висока еластичност предлага добър телесен комфорт при
максимална издръжливост. Поддържа перфектно тялото в
раменете, талията и таза. Предпазва от развитието на
бактерии, гъбички и акари. Това прави матрака
характерните антибактериални и антиакарни свойства.

с

Дамаска с високо съдържание на памук, придаващ
допълнителна мекота и телесен комфорт. Кухите силиконови
влакна в капитонажа го превръща в естествен термостат,
постояно приспособяващ се към топлината и влажноста на
тялото.
Височина матрак Понто – до 16 см.
Гаранция: 2 години.
Разгледайте всички еднолицеви матраци, които предлагаме.
Към всички продукти на матраци НАНИ, които предлагаме.

МАТРАК КАСПИЯ ПОЛИФЛЕКС
Еднолицев матрак Каспия Полифлекс –
НАНИ
Еднолицев ортопедичен матрак без пружини
Еднолицев Матрак Каспия полифлекс се състои от:
Метална рамка.
OSB плоскост от дървесни частици, хакарерна със своята
здравина и устойчивост. Монтирани са дървени трупчета в
ъглите на модела матрак за повдигащ механизъм.
POLYFLEX – пенополиуретан на водна основа с висока
плътност и ортопедичност. 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.
Дамаска с високо съдържание на памук.
Калъф с делим цип за по-голямо удобство при поддръжка и
с възможност за добавяне на допълнителен панел ако
предпочитате модела да бъде с мемори пяна или с вълна.
Антиалергичен, антиакарен, антибактериален модел матрак.
Височина матрак Каспия полифлекс – до 17 см.
Цена по индивидуален размер: 168 лв/м2.
Гаранция: 5 години

МАТРАК КАСПИЯ ПОКЕТ СПРИНГ
Еднолицев матрак
спринг – НАНИ

Каспия

покет

МАТРАК КАСПИЯ ПОКЕТ СПРИНГ е еднолицев, пружинен матрак на
Матраци Нани.
Състои се от:
Покет пакет – индивидуално пакетирани пружини.
Метална рамка.
OSB плоскост от дървесни частици, хакарерна със своята
здравина и устойчивост. Монтирани са дървени трупчета в
ъглите на модела матрак за повдигащ механизъм.
KOVAFOAM – пенополиуретанов борд за стабилизиране на
цялата конструкция на матрака.
SPUN BONDED – нетъкан текстил и антиалергични
силиконизирани влакна изграждат капитонирания калъф на
модела матрак. Те осигуряват на тялото необходимата
мекота на повърхността и се приспособяват към
температурата и влажността в помещението.
Антиалергичен, антиакарен, антибактериален модел матрак.
Височина – до 22 см.
Цена по индивидуален размер: 161 лв/м2.
Гаранция: 5 години.

МАТРАК КАСПИЯ НОРМАЛ

Еднолицев матрак Каспия нормал –
НАНИ
Пружинен анатомичен матрак Каспия нормал се състои от:
Бонел пакет – характерна класическа технология за
пружинните модели матраци. Стандартен пакет бонел,
изграден от спираловидни двойноконусни пружини,
пакетирани с олекотен иглонабит латексиран филц.
Пружинният пакет осигурява много добра вентилация във
вътрешността на този матрак.
Метална рамка.
OSB плоскост от дървесни частици, хакарерна със своята
здравина и устойчивост. Монтирани са дървени трупчета в
ъглите на модела матрак за повдигащ механизъм.
KOVAFOAM – пенополиуретанов борд за стабилизиране на
цялата конструкция на матрака.
SPUN BONDED – нетъкан текстил и антиалергични
силиконизирани влакна изграждат капитонирания калъф на
модела матрак. Те осигуряват на тялото необходимата
мекота на повърхността и се приспособяват към
температурата и влажността в помещението.
Антиалергичен, антиакарен, антибактериален модел матрак.
Височина матрак Каспия нормал – до 22 см.
Гаранция: 3 години.

МАТРАК КАСПИЯ МЕМОРИ ПОКЕТ
Еднолицев

матрак

Каспия

мемори

покет – НАНИ
Еднолицев матрак от Матраци Нани.
Пружинен матрак Каспия мемори покет се състои от:
Метална рамка.
MEMORY FOAM термоактивна пяна – възприема извивките на
тялото, и разпределя тежестта по цялата площ на матрака.
OSB плоскост от дървесни частици, хакарерна със своята
здравина и устойчивост. Монтирани са дървени трупчета в
ъглите на модела матрак за повдигащ механизъм.
POCKET SPRING пакет – система от покет пружини,
индивидуално пакетирани, осигуряващи по-голям конфорт.
KOVAFOAM – пенополиуретанов борд за стабилизиране на
цялата конструкция на матрака.
Текстил с антиалергични силиконизирани влакна изграждат
капитонирания калъф на модела матрак. Те осигуряват на
тялото необходимата мекота на повърхността и се
приспособяват към
температурата и влажността в
помещението.
Антиалергичен, антиакарен, антибактериален модел матрак.
Възможност за поръчка на нестандартен размер.
Височина матрак Каспия мемори покет – до 24 см.
Цена по индивидуален размер: 227 лв/м2.
Гаранция: 5 години.

