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.

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.

ЛЕГЛО Eliza
Легло Eliza – Парадайс
Легло Eliza е модел от новата серия Тапицирани легла с
характерен скандинавски дизайн. Скандинавската стилистика носи
в себе си особена лекота, уют и спокойствие. Едновременно
практична и изискана, тя се основава на изчистените линии и
цветове, като се фокусира най-вече върху удобството.
Легло Eliza се състои от четири части – основа, матрак, топер
и табла /вис. 120 см/. Основата има стабилна конструкция и в
нея е заложен пружинен пакет Bonnell System. Той подобрява
функциите на матрака, като в допълнение гарантира изключителна
здравина на цялата конструкция. Второто ниво – двулицев матрак
със 7 зонов Pocket System, в който всяка пружина е опакована в
текстилен джоб. Ядрото е със 7 зони на комфорт в съответствие
с основните точки на натиск на човешкото тяло. Отличните
характеристики на леглото се допълват от комфортния допир и
мекота на топ матрака, изработен от латекс и еластична HD
пяна.
Гаранция: 5 години
Височина легло – 62 см /вкл. крачета 12 см/.
Разгледайте всички легла, които предлагаме.

ТАПИЦИРАНО легло TERA
ТАПИЦИРАНО легло TERA – Парадайс
Тапицирано легло TERA се състои от основа /вис. 17 см/ и табла

/вис. 110 см/, свързани в идеална комбинация с внимателен
подбор на използваните материали. Тапицирани са с
висококачествен текстил в мека землиста тоналност. Качеството
и отличната изработка са внимателно съчетани с класически
дизайн, който никога не излиза от мода.
Гаранция: 5 години.
Височина легло: 35 см /вкл. крачета 18 см/.
Разгледайте всички легла, които предлагаме.

ТАПИЦИРАНО легло Merida
ТАПИЦИРАНО легло Merida – Парадайс
Легло Merida е модел от новата серия Тапицирани легла и ще Ви
изненада приятно, предлагайки необходимото удобство и комфорт
за една наистина пълноценна почивка.
Леглото се състои от стабилна основа с ракла и тапицирана
табла, които се отличават с изчистен елегантен дизайн.
Оборудвано е с подматрачна рамка с механизъм за повдигане и е
подходящо за всеки модел двулицев матрак Paradise. Повдигащите
механизми са снабдени с газови амортисьори. Вътрешният обем на
основата може да се използва, което осигурява допълнително
място във Вашата спалня.
Именно това е основната отличителна характеристика на легло
Merida – функционален и елегантен дизайн.
Гаранция: 24 месеца
Височина легло – 37 см /вкл. крачета 5 см/.
Разгледайте всички легла, 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.

Капитониран ПРОТЕКТОР
Капитониран ПРОТЕКТОР – Парадайс
Капитониран ПРОТЕКТОР характеристики:
Капитонирана лицева част.
Обхваща цялата горна повърхност и борда на матрака.
Изцяло обшит с ластик по края.
Осигурява максимална хигиена и предпазва матрака от
зацапване и износване.
Протекторът е подходящ за матраци с различна височина.
Възможност за машинно пране при температура 40 градуса.
Към всички аксесоари за матраци, които предлагаме.

Водонепропусклив ПРОТЕКТОР
Водонепропусклив
Парадайс

ПРОТЕКТОР

–

Водонепропусклив ПРОТЕКТОР харакреристики:
100% непромокаем, ултра тънък и приятно мек на допир.
Еластични ленти за закрепване в четирите края на
протектора.
Покрива цялата горна повърхност на матрака.
Осигурява надеждна защита от прах и проникване на
течности.
Предпазва матрака от зацапване и повреждане.
Възможност за машинно пране при температура 40 градуса.
Към всички аксесоари за матраци, които предлагаме.

СЪНЧО
–
Парадайс

детски

матрак

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
стандартните детски размери за матраци 60/120 и 70/140 см.

в

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

ПОХОДНО ЛЕГЛО
ПОХОДНО ЛЕГЛО – Парадайс
Сгъваемо походно легло Paradise се предлага в комплект с
матрак от еластична полиуретанова пяна. Размерът на леглото е
80/190 см. Гаранция: 24 месеца
Два варианта:
Походно легло с платно.
Походно легло с ламели.
Разгледайте всички легла, които предлагаме.

