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Oптимална ортопедична опора | Балансиран комфорт.
• 7-зонов двоен мултипокет за по-добра адаптивност.
• Допълнително подсилена конструкция за повишена стабилност.
• Високоеластична HR пяна гарантира ергономична  

повърхност и комфорт.
• Елегантен калъф с цип от висококачествен  

текстил Telcel, обогатен с лиосел влакна. 
• Луксозна, модерна визия.
• Две страни на комфорт - летен и зимен.

гаранция: 15 г. 

двулицев матрак, височина: ≈28 см

• Висока степен на ортопедичност.
• Балансирано твърд и устойчив на деформация.
• Подсилена  покет система.
• Допълнително укрепване с HD пяна –  

издръжлива и неподатлива на деформиране.
• Препоръчва се за хора с по-високо тегло. 
• Луксозен текстил TED Balance с антистатично 

третиране.
• Сертификат за ортопедичност от комисия 

специалисти на българската Изпълнителна агенция 
по лекарствата

гаранция: 8 г.

Легло с модерна, олекотена визия, която създава 
усещане за простор и хармония в спалнята. 
Елегантна конструкция, вдъхновена от италианския 
стил, характерен с меки и заоблени линии, 
изкушаващо те приканва да се отдадеш на истински 
отмаряща почивка.
Красивата дамаска допълнително омекотява визията 
на леглото, превръщайки го в истинско кътче за 
удобство и релакс.
Таблата подчертава изискания стил, придавайки 
цялостен завършек на този модел.

1.03 – 31.03. 2023 г.

двулицев матрак, височина: ≈23 см

легло

Astrea Ortho

Venice

38480
лв.

48100
лв.-20

за 82/190 см.

100425
лв.

133900
лв.-25

за 160/200 см.

7

двулицев | еднолицев матрак

Silver  
Exclusive 

• Мултипокет система осигуряват ортопедична  
поддръжка и пълен комфорт.

• 7 зони на комфорт за равномерно разпределение на тежестта.
• Луксозен текстил със сребърни нишки.

гаранция: 8 г. за двулицев  | 5 г. за еднолицев. 

47

Silver

7
25130

лв.

35900лв.-30
 за 82/190 см   двулицев        

-15
 за 82/190 см   еднолицев        

32130
лв.

37800лв.

Nuvola

83395
лв.

128300
лв.-35

за 90/200 см.

СПЕСТЯВАТЕ | до994лв.
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2925
лв.

3900лв.-25

Възглавница, 50x70 см
Silver Sеnse

Total Comfort

двулицев матрак, височина: ≈26 см 

Memo Optima

• Meкoтa, yдoбcтвo и peлaкc.
• Ергономична, стабилна опора и балансиран комфорт.
• Висока степен на ортопедичност за съвършена 

поддръжка.
• Две страни с различен комфорт.
• 6 cм мемори пяна от едната страна за меко, комфортно 

обгръщане.
• Елегантен дизайн с луксозен текстил, допълнително 

омекотен с обемен слой мемори пяна от двете страни, 
допринася за ефирното усещане на безтегловност .
гаранция: 10 г.

58000

72500
лв.-20

за 82/190 см.

във фирмени 

магазини
във фирмени 

магазини

3 Action man

боксспринг легло

47

Silver

47

Silver

   за 82/190 см   двулицев        еднолицев

еднолицев или двулицев матрак

Awa

• Класическа конструкция с технология 
b-Springs Orthopedic.

• Стабилна, ортопедична опора.
• Подходящ за интензивнo натоварване 

и употреба. 
• Гарантиран дълъг живот.
• Висококачествен и лесен за 

поддръжка текстил.

гаранция: 5 г. за двулицев / еднолицев

топ матрак, височина: ≈7 см

Memory Silver

• Осезаемо подобрява комфорта  
на всеки матрак.

• Луксозна обемна прошивка.
• Сваляем калъф с от висококачествен 

текстил Silvercare със сребърни нишки.

гаранция: 2 г.

за 82/190 см

18360
лв.

21600лв.-15

Galaxy

299506
лв.

352360
лв.-15

за 160/200 см.

• Многослойна конструкция 
• Максимално удобство и функционалност.
• Матрак с ядро от мултипокет – балансирана, отропедична пора.
• Топ матрак с нанопокет система за допълнителен комфорт.
• Вградена ламелна рамка с повдигащ механизъм – леснодостъпно 

място за съхранение.
Офертата включва: основа; матрак; топ матрак;  
табла Галакси; крака 6 см (метален или дървен).

подматрачна рамка        серия     710

за 82/190 см

17765
лв.

20900лв.-15
4 части 5 части

-30 9999лв. 11999лв.

6999
лв. 8399

лв.

Nova Anatomic

1950
лв.

3900лв.-50

4940
лв.

7600лв.-35

мемори възглавница 40х60х12 см

възглавница 50х70 см

Антибактериален протектор

2050
лв.

4100лв.-50
за 82/190+25 см

21930
лв.

25800лв.

25160
лв.

29600лв.-15


