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.

МАТРАК АРУБА МЕМОРИ ПОКЕТ
Пружинен анатомичен матрак Аруба
мемори покет – НАНИ
Луксозен пружинен матрак с мемори пяна.
Пружинен матрак Аруба мемори покет е съставен от:
POCKET SPRING технология от индивидуално пакетирани
пружини в джобчета от нетъкан текстил. Те са свързани с
еластична връзка, което осигурява по-дълъг живот на

матрака, а също така и по-голям комфорт.
KOVAFOAM пяна – борд за стабилизиране на цялата
конструкция на матрака.
POLIFLEX
пяна с висока плътност за оптимална
ортопедичност.
LUREX – плат от последно поколение, изработен специално
за матраци, с втъкана в него сребърна нишка, по този
начин матракът има естествена защита от бактерии, акари
и гъбички.
SPUN BONDED – нетъкан текстил и антиалергични
силиконизирани влакна изграждат капитонирания калъф на
матрака. Те осигуряват на тялото необходимата мекота на
повърхността и се приспособяват към
температурата и
влажността в помещението.
MEMORY FOAM – термоактивна пяна, реагираща на топлина и
следваща извивките на тялото, правеща матрака по този
начин анатомичен.
Слой допълнително омекотена пяна на повърхността на
матрака – за допълнителен комфорт на тялото.
Антиалергичен, антиакарен, антибактериален модел матрак.
Височина матрак Аруба мемори – до 23 см.
Цена по индивидуален размер: 291 лв/м2.
Гаранция: 5 години.
Разгледайте всички модели пружинни матраци, които предлагаме.
Други матраци с мемори пяна.

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 влакна от цип за лесно сваляне и
поддържане на 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 от
конструкцията на леглото, балансират с гъвкавостта си
функционалните характеристики на матраците.
Допълнителни елементи за подматрачна рамка Комфорт (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.

ОСНОВА ЛУКС МEКА ТЕКСТИЛ B
Основа Лукс Мека – текстил В –
Матраци Нани
ОСНОВА ЛУКС МEКА ТЕКСТИЛ B Нани се състои от:
Конструкция от профилни тръби и OSB материал.
Слой олекотен филц – подложка.
Пружини „Бонел” – пакет прикрепен към основата от
профилни тръби и OSB.
Латексиран филц (иглонабит).
Вата.
Белгийска дамаска DESLEE CLAMA (капитониран жакард).
Височина основа лукс мека т-л В – 28 см.
Основата като продукт намира най-голямо приложение в
хотелиерството. Със своята оптика, функционалност и
издържливост, леглото-тип основа все повече се налага и
в бита, като особено подходящо е за детско юношеските

стаи. Без остри ръбове и без необходимост от подматрачна
рамка може да бъде едно практично и стилно решение за
легло във вашият дом.

ОСНОВА ЛУКС МЕКА ТЕКСТИЛ А
Основа Лукс Мека – текстил А –
Матраци Нани
Основа лукс мека текстил А Нани се състои от:
Конструкция от профилни тръби и OSB материал.
Слой олекотен филц – подложка.
Пружини „Бонел” – пакет прикрепен към основата от
профилни тръби и OSB.
Латексиран филц (иглонабит).
Вата.
Белгийска дамаска DESLEE CLAMA (капитониран жакард).
Височина основа лукс мека т-л А – 28 см.
Основата като продукт намира най-голямо приложение в
хотелиерството. Със своята оптика, функционалност и
издържливост, леглото-тип основа все повече се налага и
в бита, като особено подходящо е за детско юношеските
стаи. Без остри ръбове и без необходимост от подматрачна
рамка може да бъде едно практично и стилно решение за
легло във вашият дом.
Разгледайте всички основи за матраци (тапицирани легла), които
предлагаме.

ОСНОВА ЛУКС ТВЪРДА ТЕКСТИЛ В
Основа Лукс Твърда – текстил B –
Матраци Нани
Основа лукс твърда текстил В Нани се състои от:
Конструкция от профилни тръби и OSB материал.
Вата.
Белгийска дамаска DESLEE CLAMA (капитониран жакард)
Височина основа лукс твърда т-л В – 28 см.
Основата като продукт намира най-голямо приложение в
хотелиерството. Със своята оптика, функционалност и
издържливост, леглото-тип основа все повече се налага и
в бита, като особено подходящо е за детско юношеските
стаи. Без остри ръбове и без необходимост от подматрачна
рамка може да бъде едно практично и стилно решение за
легло във вашият дом.
Разгледайте всички основи за матраци (тапицирани легла), които
предлагаме.

ОСНОВА ЛУКС ТВЪРДА ТЕКСТИЛ А
Основа Лукс Твърда – текстил А –

Матраци Нани
Основа лукс твърда текстил А Нани се състои от:
Конструкция от профилни тръби и OSB материал.
Вата.
Белгийска дамаска DESLEE CLAMA (капитониран жакард).
Височина основа лукс твърда т-л А – 28 см.
Основата като продукт намира най-голямо приложение в
хотелиерството. Със своята оптика, функционалност и
издържливост, леглото-тип основа все повече се налага и
в бита, като особено подходящо е за детско юношеските
стаи. Без остри ръбове и без необходимост от подматрачна
рамка може да бъде едно практично и стилно решение за
легло във вашият дом.
Разгледайте всички основи за матраци (тапицирани легла), които
предлагаме.

ОСНОВА СТАНДАРТ ТЕКСТИЛ B
Основа Стандарт
Матраци НАНИ

–

текстил

В

–

ОСНОВА СТАНДАРТ ТЕКСТИЛ B Нани се състои от:
Конструкция от масив – иглолистен материал.
Слой олекотен филц – подложка.
Латексиран филц (иглонабит).
Белгийска дамаска DESLEE CLAMA (капитониран жакард)
Височина основа стандарт т-л В – 30 см.
Основата като продукт намира най-голямо приложение в

хотелиерството. Със своята оптика, функционалност и
издържливост, леглото-тип основа все повече се налага и
в бита, като особено подходящо е за детско юношеските
стаи. Без остри ръбове и без необходимост от подматрачна
рамка може да бъде едно практично и стилно решение за
легло във вашият дом.
Разгледайте всички основи за матраци (тапицирани легла), 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.

ОСНОВА СТАНДАРТ ТЕКСТИЛ А
Основа

Стандарт

–

текстил

А

–

Mатраци НАНИ
ОСНОВА СТАНДАРТ ТЕКСТИЛ А Нани се състои от:
Конструкцията на основата е от масив – иглолистен
материал.
Слой олекотен филц – подложка.
Латексиран филц (иглонабит).
Белгийска дамаска DESLEE CLAMA (капитониран жакард).
Височина основа стандарт т-л А – 30 см.
Основата като продукт намира най-голямо приложение в
хотелиерството. Със своята оптика, функционалност и
издържливост, леглото-тип основа все повече се налага и
в бита, като особено подходящо е за детско юношеските
стаи. Без остри ръбове и без необходимост от подматрачна
рамка може да бъде едно практично и стилно решение за
легло във вашият дом.
Разгледайте всички основи за матраци (тапицирани легла), 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

МАТРАК БАХАМА МЕМОРИ
Луксозен анатомичен матрак Бахама
Мемори – DUO LUX – НАНИ
МАТРАК БАХАМА МЕМОРИ е мултизонален матрак от най-висок клас
от продукцията на матраци НАНИ.
Съдържа сърцевина, комбинация от:
Термоактивна пяна MEMORY FOAM и ULTRAFLEX HR – пяна с
висока плътност със система от канали и множество
отворени клетки, необходими за вентилацията на матрака.
Слой допълнително омекотена пяна и антиалергична
силиконова вата на повърхността на матрака – за
допълнителен комфорт на тялото.
MARGAN ТЕКСТИЛ – плат от последно поколение, изработен
специално за матраци, По – фина, по – мека, по –
луксозна – дамаска, съставена от супер фина прежда с

ясно изразен луксозен двуцветен жакардов дизайн.
Височина – до 27 см.
Цена по индивидуален размер: 586 лв/м2.
Разглегайте всички матраци с мемори пяна, които предлагаме.

МАТРАК СИРЕНА ФРЕШ МЕМОРИ
Анатомичен матрак
Мемори – НАНИ

Сирена

Фреш

Моделът е отличен със златен медал за комфорт и иновации от 21
век. Състои се от:
ULTRAFLEX HR пяна – пенополиуретан с висока плътност в
сърцевината на матрака. 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.
MEMORY FOAM – термоактивна мемори пяна от едната страна
на матрака, реагираща на топлина и следваща извивките на
тялото, правеща матрака по този начин анатомичен.
Разпределя тежестта независимо от височина и тегло
равномерно по цялата повърхност на матрака. През зимата
е по-предпочитаната страна поради специфичните свойства
на мемори пяната да реагира на топлината на тялото и да
обгръща нежно при допир.
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОМЕКОТЕНА ПЯНА – от едната страна на
матрака.

POLIFLEX NE – комфортен слой, и вложена антиалергична
вата се препоръчва от производителя за лятна страна.
COOL JADE ТЕКСТИЛ – дамаска с високо съдържание на
естествени продукти.
Иновативен калъф – капитониран с плат от последно
поколение, изработен специално за матраци с втъкана в
него сребърна нишка, по този начин матракът има
естествена защита от бактерии, акари и гъбички и
регулира температурата; SPUN BONDED – нетъкан текстил и
антиалергични силиконизирани влакна. Те осигуряват на
тялото необходимият комфорт.
Делим цип за по-голямо удобство при поддръжка.
Дишаща лента обкантва матрака по цялата странична
повърхност. Тя помага както за добрата вентилация, така
и предпазва от развитието на микроорганизми и в
дълбочина.
Антиалергичен, антиакарен, антибактериален модел матрак.
Височина матрак Сирена Фреш Мемори – до 25 см.
Цена по индивидуален размер: 388 лв/м2.
Гаранция: 10 години.

МАТРАК СИРЕНА УЛТРАФЛЕКС
Ортопедичен
матрак
Ултрафлекс – НАНИ

Сирена

Матрак Сирена Ултрафлекс е двулицев матрак от серия матраци
Нани. Състои се от:
POLYFLEX –
сърцевината

пенополиуретан с висока плътност в
на матрака. 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.
Мултизонален матрак придаващ комфорт, независимо от
ръста и теглото.
На повърхността на матрака е вложен слой от допълнително
омекотена пяна и антиалергични силиконизирани влакна ,
за необходимия комфорт на тялото.
Капитониран калъф с дамаска SILVER ALOE VERA – плат от
последно поколение, изработен специално за матраци с
втъкана в него сребърна нишка, по този начин матракът
има естествена защита от бактерии, акари и гъбички и
регулира температурата; SPUN BONDED – нетъкан текстил и
антиалергични силиконизирани влакна. Те осигуряват на
тялото необходимият комфорт.
Делим цип за по-голямо удобство при поддръжка.
Дишаща лента обкантва матрака по цялата странична
повърхност. Тя помага както за добрата вентилация, така
и предпазва от развитието на микроорганизми и в
дълбочина.
Антиалергичен, антиакарен, антибактериален модел матрак.
Височина матрак Сирена Ултрафлекс – до 22 см.
Цена по индивидуален размер: 271 лв/м2.
Гаранция: 10 години.
Разгледайте и други двулицеви матраци.

МАТРАК СИРЕНА МЕМОРИ

Анатомичен матрак Сирена мемори –
НАНИ
МАТРАК СИРЕНА МЕМОРИ е от серия матраци Нани
Моделът е отличен със златен медал за комфорт и иновации от 21
век. Състои се от:
POLYFLEX – пенополиуретан с висока плътност в
сърцевината на матрака. 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.
MEMORY FOAM – 4 см. термоактивна мемори пяна, реагираща
на топлина и следваща извивките на тялото, правеща
матрака по този начин анатомичен. Разпределя тежестта
независимо от височина и тегло равномерно по цялата
повърхност на матрака.
100% памучен плат обвива ядрото за по-голяма стерилност.
Капитониран калъф SILVER ALOE VERA ТЕКСТИЛ – плат от
последно поколение, изработен специално за матраци с
втъкана в него сребърна нишка, по този начин матракът
има естествена защита от бактерии, акари и гъбички и
регулира температурата.
SPUN BONDED – нетъкан текстил и антиалергични
силиконизирани влакна. Те осигуряват на тялото
необходимият комфорт.
Делим цип за по-голямо удобство при поддръжка.
Дишаща лента обкантва матрака по цялата странична
повърхност. Тя помага както за добрата вентилация, така
и предпазва от развитието на микроорганизми и в
дълбочина.
Антиалергичен, антиакарен, антибактериален модел матрак.
Височина матрак Сирена мемори – до 22 см.
Цена по индивидуален размер: 318 лв/м2.

Гаранция: 10 години.

