ТОПЕР memory
ТОПЕР memory
Топерът може да се постави върху всеки друг матрак, за да
придаде мекота на усещането и комфортно разположение на
тялото, да увеличи височината, върху която спите, и дори за да
подгъвате спалното бельо под него. Модел Топер Memory е
направен от Memory пяна и HD пяна, което осигурява различно
усещане от двете страни. Memory пяната реагира на топлината на
тялото и заема формата на всяка негова извивка. Предлага се
със сваляем калъф с цип.
Топерите са леки, лесно се местят, почистват и поддържат.
Предлагат се под формата на руло и са удобни за носене и
практични при транспортиране.
Степен на твърдост: Мек.
Височина: 5 см.
Гаранция: 5 години.

Състав на топер Memory:
Висококачествен 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 топера.
Цип.

ТОПЕР COOLSENSE MEMORY GEL
ТОПЕР COOLSENSE MEMORY GEL
Топерът може да се постави върху всеки друг матрак, за да
придаде мекота на усещането и комфортно разположение на
тялото, да увеличи височината, върху която спите, и дори за да
подгъвате спалното бельо под него. Модел COOLSENSE MEMORY GEL
има двупластово ядро от Memory пяна с охлаждащи гел капсули и
еластична пяна. Това дава възможност за избор на различно
усещане за комфорт от двете страни на топ матрака. Предлага се
със сваляем калъф с цип от висококачествен текстил CoolSense –
изключително мека и приятна на допир “дишаща“ материя, която
осигурява отлична терморегулация на тялото по време на сън.
Топерите са леки, лесно се местят, почистват и поддържат.
Предлагат се под формата на руло и са удобни за носене и
практични при транспортиране.
Степен на твърдост: Мек.
Височина: 6 см.
Гаранция: 5 години.

Състав на топер Memory:
Висококачествен текстил Coolsense.
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.
Еластична пяна – Гъвкава високоеластична пяна, която не
се деформира и разпределя равномерно тежестта на тялото
по цялата повърхност на матрака.
Цип.
Разгледайте всички топ матраци, които предлагаме.

ТОПЕР – матраци Парадайс
ТОПЕР – ПАРАДАЙС
Топерът може да се постави върху всеки друг матрак, за да
придаде мекота на усещането и комфортно разположение на
тялото, да увеличи височината, върху която спите, и дори за да
подгъвате спалното бельо под него. Модел Топер е с ядро от
еластична ND пяна.
Топерите са леки, лесно се местят, почистват и поддържат.
Предлагат се под формата на руло и са удобни за носене и
практични при транспортиране.
Степен на твърдост: Среден.
Височина: 6 см.
Гаранция: 24 месеца.

Състав на топер:
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.
Към всички топ матраци, които предлагаме.

ТОП МАТРАК МАРМАРА ТОПЕР 6
СМ.
Топ матрак Мармара Топер 6 см. –
НАНИ
ТОП МАТРАК МАРМАРА ТОПЕР 6 см. е от мемори пяна
Топ матрак Мармара се състои от:
MEMORY FOAM мемори пяна – термоактивна пяна, реагираща
на топлина и следваща извивките на тялото. Разпределя
тежестта, независимо от височина и тегло равномерно по
цялата повърхност на топ матрака.
POLYFLEX – пенополиуретан с висока плътност в
сърцевината на топ матрака – за устойчива конструкция и
ортопедичност. Структурата на пяната е микроклетъчна и
позволява по-висока циркулация на въздуха във
вътрешността на топ матрака. Предпазва от развитието на
бактерии, гъбички и акари.

Дамаска на калъфа, отличаваща се с високо качество.
Придаваща комфорт и лукс на топ матрака.
Подходящ за допълнение към стар матрак или за придаване
на допълнителна анатамичност към всеки по-твърд модел
матрак.
Антиалергичен, антиакарен, антибактериален модел топер.
Топ матракът може да се постави върху стар и неудобен матрак,
за да може да омекоти и придаде на матрака мекота и комфорт.
Височина Мармара топер – до 6 см.
Цена по индивидуален размер: 155 лв/м2.
Гаранция: 5 години.
Разгледайте всички топ матраци, които предлагаме.
Към всички продукти на матраци Нани, които предлагаме.

ТОП МАТРАК 8 СМ.
Топ матрак 8 см. – НАНИ
Помощен матрак ТОП МАТРАК 8 СМ. с калъф.
Топ матракът се състои от:
POLYFLEX – пенополиуретан с висока плътност. Структурата
на пяната е микроклетъчна и позволява по-висока
циркулация на въздуха във вътрешността на топ матрака.
Предпазва от развитието на бактерии, гъбички и акари.
Това го прави с характерните антибактериални и
антиакарни свойства.
DOUBLE JERSEY – дамаска на калъфа, отличаваща се с
високо качество, Придаваща комфорт
и лукс на топ

матрака.
Подходящ за допълнение към стар или нов неудобен матрак
или дюшек.
Антиалергичен, антиакарен, антибактериален модел топ
матрак.
Височина на Топ матрак – до 8 см.
Гаранция: 2 години.
Разгледайте всички топ матраци, които предлагаме.

