
ценова оферта



В модел Мама Миа ще откриете отлично и различно решение за вашия сън.  
AquaMemory® пяната, обогатена с шунгит, е вложена в горния слой на матрака за да 
се увеличи въздействието върху организма. Известен като камък-утешител, шунгитът 
поема негативните енергии и възстановява енергийния баланс. Той предпазва от 
вредните електромагнитни полета и геопатогенни зони. 
Създадената конструкция е върхово постижение в света на матраците,  
в която са внедрени най-добрите технологии от производството на полиуретанови 
пяни и пружини: използването на вакуум при направата на полиуретан и 
nanoSprings™ технология.

височина: 26 см                гаранция: 15 год.

AquaMemory® пяна в прошивката, обогатена с шунгит на прах
Профилирана BodyCare™  пяна, обогатена със зеолит на прах
nanoSprings™ технология
Ефективна поддръжка на тялото
Висококачествен текстил с чист лен Pure Belgian Linen
Двустранно усещане за комфорт и различни степени на твърдост
Екологична технология

Mamma Miamodello
духът на природата

aqua 
memory
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ЗЕОЛИТ – камъкът на живота, обявен от Световната научна организация за минерал на XX век

– мощно детоксикиращо средство, подпомагащо защитата от свободни радикали; 

– абсорбиращи свойства спрямо радиоактивно замърсяване и тежки метали; 

– помага за регулирането на биохимичният баланс на организма; 

– стабилизира функцията на имунитета; 

– намалява симптомите на алергии; 

– единственият минерал, който помага при обилно изпотяване.

енергия и сила от природата

      Bellissimaвъзглавница

» Поддържа правилна позиция на главата и 
шията; 

» Намалява затрудненията в дишането по 
време на сън; 

» Облекчава синдрома на нощното хъркане.

 nanoSprings™ – иновативна система за спане 
с миниатюрни пакетирани пружинки

 Ортопедичната мемори вложка и 2 слоя 
nanoSprings™ 1+1+1 позволяват индивидуално 
регулиране на височината на възглавницата, в 3 
стъпки: 



aqua 
memory

body 
care

Еластичната пяна BodyCare® в сърцето на модел Ти Амо осигурява перфектна 
поддръжка на гръбначния стълб. Обогатена със зеолит на прах, пяната защитава 
тялото от свободни радикали и предпазва от изпотяване. Специалният 3D профил 
обгръща ядрото и създава естествено динамично зониране на матрака и максимална 
проветривост. Обърнатият профил от BodyCare® поема натиска и го преразпределя, с 
помощта на малките еластични хълмчета, които реагират на най-лекото движение.  
Това означава, че не вие трябва да се съобразявате със зоните на матрака, а самите зони 
се нагласят в зависимост от вашето положение в леглото.
AquaMemory® пяната, обогатена с шунгит, е вложена в горния слой на матрака за да 
се увеличи въздействието върху организма. Известен като камък-утешител, шунгитът 
поема негативните енергии и възстановява енергийния баланс. Той предпазва от 
вредните електромагнитни полета и геопатогенни зони.  

височина: 23 см                гаранция: 10 год.

AquaMemory® пяна в прошивката, обогатена с шунгит на прах
3D профилирана BodyCare® пяна обогатена със зеолит на прах
Еластична  BodyCare® пяна обогатена със зеолит на прах
Ефективна поддръжка на тялото
Висококачествен текстил с чист лен Pure Belgian Linen
Двустранно усещане за комфорт и различни степени на твърдост
Екологична технология

Ti Amomodello
духът на природата



Белла Ноте България
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ЗЕОЛИТ – камъкът на живота, обявен от Световната научна организация за минерал на XX век

– мощно детоксикиращо средство, подпомагащо защитата от свободни радикали; 

– абсорбиращи свойства спрямо радиоактивно замърсяване и тежки метали; 

– помага за регулирането на биохимичният баланс на организма; 

– стабилизира функцията на имунитета; 

– намалява симптомите на алергии; 

– единственият минерал, който помага при обилно изпотяване.

енергия и сила от природата

      Bellissimaвъзглавница

» Поддържа правилна позиция на главата и 
шията; 

» Намалява затрудненията в дишането по 
време на сън; 

» Облекчава синдрома на нощното хъркане.

 nanoSprings™ – иновативна система за спане 
с миниатюрни пакетирани пружинки

 Ортопедичната мемори вложка и 2 слоя 
nanoSprings™ 1+1+1 позволяват индивидуално 
регулиране на височината на възглавницата, в 3 
стъпки: 



Еластичната пяна BodyCare® в модел Перке Но осигурява перфектна поддръжка на 
гръбначния стълб и истинска грижа за тялото. Благодарение на зеолита се подобрява 
биохимичният баланс на организма.
AquaMemory® пяната, обогатена с шунгит, е вложена в горния слой на матрака за да 
се увеличи въздействието върху организма. Известен като камък-утешител, шунгитът 
поема негативните енергии и възстановява енергийния баланс. Той предпазва от 
вредните електромагнитни полета и геопатогенни зони.  

височина: 20 см                гаранция: 7 год.

AquaMemory® пяна в прошивката, обогатена с шунгит на прах
Ядро от дишаща BodyCare™ пяна обогатена със зеолит на прах
Ефективна поддръжка на тялото
Висококачествен текстил с чист лен Pure Belgian Linen
Двустранно усещане за комфорт и различни степени на твърдост
Екологична технология

Perкe Nomodello
духът на природата
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      Bellissimaвъзглавница

ЗЕОЛИТ – камъкът на живота, обявен от Световната научна организация за минерал на XX век

– мощно детоксикиращо средство, подпомагащо защитата от свободни радикали; 

– абсорбиращи свойства спрямо радиоактивно замърсяване и тежки метали; 

– помага за регулирането на биохимичният баланс на организма; 

– стабилизира функцията на имунитета; 

– намалява симптомите на алергии; 

– единственият минерал, който помага при обилно изпотяване.

енергия и сила от природата

» Поддържа правилна позиция на главата и 
шията; 

» Намалява затрудненията в дишането по 
време на сън; 

» Облекчава синдрома на нощното хъркане.

 nanoSprings™ – иновативна система за спане 
с миниатюрни пакетирани пружинки

 Ортопедичната мемори вложка и 2 слоя 
nanoSprings™ 1+1+1 позволяват индивидуално 
регулиране на височината на възглавницата, в 3 
стъпки: 



МАМА МИА

размер /см цена /лв. 

82 х 190 х 26 555.00

90 х 190 х 26 607.00

114 х 190 х 26 768.00

120 х 190 х 26 809.00

144 х 190 х 26 975.00

164 х 190 х 26 1110.00

80 х 200 х 26 568.00

90 х 200 х 26 640.00

100 х 200 х 26 710.00

120 х 200 х 26 852.00

140 х 200 х 26 997.00

160 х 200 х 26 1140.00

180 х 200 х 26 1282.00

поръчка м2 355.00

ТИ АМО

размер /см цена /лв. 

82 х 190 х 23 334.00

90 х 190 х 23 365.00

114 х 190 х 23 464.00

120 х 190 х 23 487.00

144 х 190 х 23 586.00

164 х 190 х 23 667.00

80 х 200 х 23 342.00

90 х 200 х 23 385.00

100 х 200 х 23 428.00

120 х 200 х 23 514.00

140 х 200 х 23 599.00

160 х 200 х 23 685.00

180 х 200 х 23 771.00

поръчка м2 214.00

ПЕРКЕ НО

размер /см цена /лв. 

82 х 190 х 20 262.00

90 х 190 х 20 284.00

114 х 190 х 20 360.00

120 х 190 х 20 378.00

144 х 190 х 20 460.00

164 х 190 х 20 524.00

80 х 200 х 20 265.00

90 х 200 х 20 298.00

100 х 200 х 20 332.00

120 х 200 х 20 398.00

140 х 200 х 20 470.00

160 х 200 х 20 538.00

180 х 200 х 20 605.00

поръчка м2 166.00

Bellissima Възглавница 198.00 лв.
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