
матраци, създадени за любов





Текстил: висококачествен 
белгийски текстил с лен Linen Soft.
Конструкция:  
пружинен пакет мултипокет,  
независими нанопружинки, 
естествена пухкава памучна вата.

цена на м2: 620 лв.

Интелигентни решения за съня BellissimaBellissima

±2816 години 
гаранция

Твърдост на матрака

мек среден твърд

Издържливост на натиск

0 кг 100 кг 200 кг

 Майсторска ръчна изработка
 100% естествени материали, без пяна
 Комбинация от мултипокет  

 и нано спрингс технология,  
 с над 400 пружинки на кв.м.

 Висококачествен белгийски текстил
 Обемна вата от 100% памук



Твърдост на матрака
мек среден твърд

Издържливост на натиск
0 кг 100 кг 200 кг

±2110 години 
гаранция

BodyCare® пяна с канела е иновативен 
материал, специално подбран, за да 
подобри и обогати съня. Ароматът на 
свежа канела успокоява, освежава ума 
и релаксира тялото, а естествените и 
антибактериални свойства я правят 
желано допълнение в дома и спалнята.
Специфичната клетъчна структура на 
AquaMemory® позволява поддръжката 
да е винаги точно толкова, колкото е 
необходима, а съпротивлението при 
натиск напълно отсъства.

Текстил: прошит калъф с цип  
от висококачествен белгийски текстил  
с лен Linen Soft.

Конструкция: база от BodyCare® пяна  
с висока плътност и твърдост, 3D профилирана 
AquaMemory® пяна, фолио от BodyCare® пяна 
с канела в прошивката, вътрешен памучен 
калъф, дишаща 3D мрежа.

размери /см/ цена /лв/ 

82 х 190 482.00

90 х 190 530.00

114 х 190 670.00

120 х 190 712.00

140 х 190 850.00

144 х 190 850.00

160 х 190 968.00

164 х 190 968.00

82 х 200 510.00

90 х 200 560.00

120 х 200 744.00

140 х 200 868.00

144 х 200 868.00

160 х 200 980.00

164 х 200 980.00

180 х 200 1110.00

поръчка/м2 312.00

CannellaCannella



Твърдост на матрака
мек среден твърд

Издържливост на натиск
0 кг 100 кг 200 кг

±2610 години 
гаранция

Идеалното решение за ценителите на 
ергономичния комфорт на пружините 
и почитатели на класическия матрачен 
дизайн. С ядро от мултипокет, най-
ортопедичната, екологична и дълготрайна 
система за сън, която осигурява 
перфектната опора на гръбначния стълб, 
с близо 1000 независими опорни точки.
Елегантен слой мемори, за мекота и нежно 
усещане до тялото.

Текстил: прошит калъф с цип  
от висококачествен белгийски текстил  
с лен Linen Soft.

Конструкция: 7-зонов мултипокет,  
3D профилирана мемори пяна,  
3D профилирана високоеластична пяна, 
вътрешен памучен калъф, дишаща 3D мрежа.

размери /см/ цена /лв/ 

82 х 190 879.00

90 х 190 884.00

100 х 190 926.00

120 х 190 1152.00

140 х 190 1378.00

144 х 190 1378.00

160 х 190 1565.00

164 х 190 1565.00

180 х 190 1698.00

82 х 200 886.00

90 х 200 904.00

100 х 200 972.00

120 х 200 1215.00

140 х 200 1458.00

144 х 200 1458.00

160 х 200 1663.00

164 х 200 1663.00

180 х 200 1842.00

CarezzaCarezza



Твърдост на матрака
мек среден твърд

Издържливост на натиск
0 кг 100 кг 200 кг

±2210 години 
гаранция

Изискан и иновативен модел, завършен с 
калъф от оригинален белгийски текстил и  
изключително хармонична форма.
Дишащата 3D мрежа позволява 
свободното движението на въздуха в 
сърцето на матрака, а профилираните зони 
допринасят за максимална вентилация и 
още по-добра поддръжка и разпределение 
на тежестта на тялото.
Благодарение на тях се постига по-
добрата абсорбация на влагата и се 
създава отличен термален комфорт.

Текстил: прошит калъф с цип  
от висококачествен белгийски текстил  
с лен Linen Soft.

Конструкция: база от 3D профилирана 
BodyCare® пяна с висока плътност и твърдост,  
3D профилирана високоеластична пяна,  
3D профилирана мемори пяна,  
вътрешен памучен калъф, дишаща 3D мрежа.

размери /см/ цена /лв/ 

82 х 190 870.00

90 х 190 880.00

100 х 190 906.00

120 х 190 1096.00

140 х 190 1287.00

144 х 190 1287.00

160 х 190 1428.00

164 х 190 1428.00

180 х 190 1685.00

82 х 200 874.00

90 х 200 888.00

100 х 200 949.00

120 х 200 1185.00

140 х 200 1421.00

144 х 200 1421.00

160 х 200 1618.00

164 х 200 1618.00

180 х 200 1777.00

PerlaPerla



Твърдост на матрака
мек среден твърд

Издържливост на натиск
0 кг 100 кг 200 кг

±1810 години 
гаранция

Изчистеният силует на модела е 
съвършено допълнение към спалнята.  
С гладката си и елегантна повърхност 
този модерен матрак неволно привлича и 
създава усещане за разкош и лукс. 
Високоеластичната профилирана 
ZeoFoam® пяна осигурява нужната опора 
на тялото. Меката страна е решена
с термочувствителен материал – мемори
пяна, която следва извивките на тялото и
му дава правилна опора.

Текстил: прошит калъф с цип  
от висококачествен белгийски текстил  
с лен Linen Soft.

Конструкция: база от профилирана 
високоеластична ZeoFoam® пяна,  
профилирана ZeoFoam® пяна,  
мемори пяна, вътрешен памучен калъф.

размери /см/ цена /лв/ 

82 х 190 428.00

90 х 190 432.00

100 х 190 485.00

120 х 190 545.00

140 х 190 644.00

144 х 190 644.00

160 х 190 724.00

164 х 190 724.00

180 х 190 804.00

82 х 200 435.00

90 х 200 448.00

100 х 200 492.00

120 х 200 595.00

140 х 200 698.00

144 х 200 698.00

160 х 200 792.00

164 х 200 792.00

180 х 200 869.00

MelodyMelody



Твърдост на матрака
мек среден твърд

Издържливост на натиск
0 кг 100 кг 200 кг

±1810 години 
гаранция

Едно истинско бижу, вдъхновено от 
провинциалния юг, което обещава 
комбинация от различни усещания.
Ядрото от профилирана BodyCare® пяна, 
с висока плътност, осигурява добра 
опора, естествен пружиниращ ефект 
и вентилация. AquaMemory® пяната 
се адаптира към формата на тялото и 
гарантира перфектна релаксация.  
От другата страна на матрака сме 
заложили BodyCare® пяна с повишена 
еластичност за по-добър комфорт.

Текстил: прошит калъф с цип  
от висококачествен белгийски текстил  
с лен Linen Soft.

Конструкция: база от 3D профилирана 
BodyCare® пяна с висока плътност и твърдост, 
BodyCare® пяна с повишена еластичност, 
AquaMemory® пяна, фолио от BodyCare®  
пяна с канела в прошивката, вътрешен 
памучен калъф.

размери /см/ цена /лв/ 

82 х 190 449.00

90 х 190 487.00

100 х 190 527.00

120 х 190 585.00

140 х 190 664.00

144 х 190 664.00

160 х 190 742.00

164 х 190 742.00

180 х 190 780.00

82 х 200 456.00

90 х 200 503.00

100 х 200 538.00

120 х 200 606.00

140 х 200 678.00

144 х 200 678.00

160 х 200 742.00

164 х 200 742.00

180 х 200 896.00

ToscanaToscana



Твърдост на матрака
мек среден твърд

Издържливост на натиск
0 кг 100 кг 200 кг

±2410 години 
гаранция

Елегантен модел, с великолепен 
съвременен дизайн, изработен от
комбинация от пяни за перфектна 
поддръжка и оптимална опора на тялото.
Обърнатият двоен профил позволява
на матрака да „диша“, а динамичното
зониране осигурено от него подсигурява
на тялото пълен комфорт във
всяко положение. Добавен е слой
от AquaMemory® пяна за по-осезаема
мекота и удобство.

Текстил: прошит калъф от висококачествен 
белгийски текстил с лен Linen Soft.

Конструкция: база от BodyCare® пяна с 
висока плътност и твърдост, 3D профилирана 
високоеластична BodyCare®  пяна, 
AquaMemory® пяна, вътрешен памучен 
калъф, фолио от BodyCare® пяна с канела в 
прошивката, дишаща 3D мрежа.

размери /см/ цена /лв/ 

82 х 190 568.00

90 х 190 604.00

100 х 190 627.00

120 х 190 740.00

140 х 190 852.00

144 х 190 852.00

160 х 190 946.00

164 х 190 946.00

180 х 190 1022.00

82 х 200 578.00

90 х 200 622.00

100 х 200 669.00

120 х 200 766.00

140 х 200 910.00

144 х 200 910.00

160 х 200 979.00

164 х 200 979.00

180 х 200 1062.00

PortofinoPortofino



Твърдост на матрака
мек среден твърд

Издържливост на натиск
0 кг 100 кг 200 кг

±185   години 
гаранция

• Естествена пробиотична защита от акари 
и алергени, със специалното покритие.

• Уникална конструкция със специално 
профилираната пяна и дишаща 3D мрежа

• Динамично зониране на матрака, според 
индивидуалните особености на тялото, 
съчетана с максимална проветривост

• Ергономична BodyCare® пяна с 
изразена клетъчна структура осигурява 
великолепна циркулация на въздуха и 
перфектна вентилация на матрака 

Текстил: прошит калъф от висококачествен 
текстил с пробиотично покртитие.

Конструкция: база от BodyCare®пяна с 
висока плътност и твърдост,  3D профилирана 
BodyCare® пяна с висока плътност и твърдост, 
дишаща 3D мрежа.

размери /см/ цена /лв/ 
82 х 190 432.00
90 х 190 474.00

114 х 190 601.00
120 х 190 632.00
140 х 190 737.00
144 х 190 737.00
160 х 190 864.00
164 х 190 864.00
180 х 190 951.00

82 х 200 455.00
90 х 200 499.00

100 х 200 556.00
114 х 200 632.00
120 х 200 665.00
140 х 200 776.00
144 х 200 776.00
160 х 200 887.00
164 х 200 887.00
180 х 200 998.00
200 х 200 1109.00
поръчка/м2 278.00

ToscanaBella bioActive



Твърдост на матрака
мек среден твърд

Издържливост на натиск
0 кг 100 кг 200 кг

Аква Мемори Топер е перфектното 
решение за истински комфорт. 
AquaMemory® пяна е с уникална формула, 
която подобрява изцяло усещането 
от повърхността на матрака - всяко 
движение се поема и напрежението 
се разпределя равномерно, като 
тялото остава да се наслади на пълен 
възстановяващ покой.

Текстил: прошит калъф от висококачествен 
белгийски текстил с лен Linen Soft.

Конструкция: ядро от AquaMemory® пяна.

размери /см/ цена /лв/ 

82 х 190 258.00

90 х 190 268.00

114 х 190 330.00

120 х 190 356.00

140 х 190 416.00

144 х 190 416.00

160 х 190 478.00

164 х 190 478.00

90 х 200 278.00

120 х 200 366.00

140 х 200 426.00

144 х 200 426.00

160 х 200 486.00

164 х 200 486.00

180 х 200 498.00

AquaMemoryAquaMemory

±65 години 
гаранция
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