


ЕДНОЛИЦЕВ МАТРАК С БОНЕЛ 

ЕДНОЛИЦЕВ МАТРАК С ПЯНА 

   Характеристики:
• Надеждна конструкция
• Отговаря на стандартите за категоризация на хотели
• Нискобюджетно решение
   Опции:
P Избор на дамаска: стандартна, негорим текстил

   Характеристики:
• Надеждна конструкция
• Отговаря на стандартите за категоризация на хотели
• Нискобюджетно решение
   Опции:
P Избор на дамаска: стандартна, негорим текстил

Степен на твърдост: среден

Гаранция: 24 месеца

Височина: 22 см

Степен на твърдост: твърд

Гаранция: 24 месеца

Височина: 19 см

дишащ          с пружини      антиакарен        без цип

дишащ       без пружини     антиакарен        без цип

Bonnell System

ND пяна

Вградена рамка

Вградена рамка



ДВУЛИЦЕВ МАТРАК С БОНЕЛ 

ДВУЛИЦЕВ МАТРАК С ПЯНА

   Характеристики:
• Отговаря на стандартите за категоризация на хотели
• Подходящ за комбинация с основа
   Опции:
P Избор на дамаска: стандартна, Aloe Vera, негорим текстил

   Характеристики:
• Отговаря на стандартите за категоризация на хотели
• Подходящ за комбинация с основа
• Предлага се под формата на руло
   Опции:
P Избор на височина
P Избор на дамаска: стандартна, Aloe Vera, негорим текстил

Степен на твърдост: среден

Гаранция: 24 месеца

Височина: 20 см

Степен на твърдост: среден

Гаранция: 3 години

Височина: 18 см

дишащ          с пружини      антиакарен        без цип

ролиран          дишащ       без пружини     антиакарен        без цип
ND пяна

Bonnell System

ND пяна



ДВУЛИЦЕВ МАТРАК СЪС 7 ЗОНОВ ПОКЕТ 

ДВУЛИЦЕВ МАТРАК С HR ПЯНА И ALOE VERA 

   Характеристики:
• Отговаря на стандартите за категоризация на хотели
• Подходящ за комбинация с основа
• Подходящ за обзавеждане на VIP стаи
   Опции:
P Избор на дамаска: стандартна, Aloe Vera, негорим текстил

   Характеристики:
• Отговаря на стандартите за категоризация на хотели
• Подходящ за комбинация с основа
• Предлага се под формата на руло
• Подходящ за обзавеждане на VIP стаи
   Опции:
P Избор на височина
P Избор на дамаска: стандартна, негорим текстил

Степен на твърдост: мек

Гаранция: 3 години

Височина: 20 см

Степен на твърдост: среден

Гаранция: 3 години

Височина: 18 см

дишащ       независими     с пружини      антиакарен        без цип
опорни точки

дишащ       без пружини    профилирана    антиакарен       с цип
пяна

Размер, см Цена, лв.

7 zone Pocket System

HD пяна

HD пяна

Профилирана HR пяна



профилирана пяна    ролиран         дишащ       без пружини     антиакарен      без цип
/топер Memory/

ТОПЕРИ С ПЯНА И MEMORY ПЯНА 

ОСНОВА 

    Характеристики:
Топерите могат да се поставят върху всеки друг матрак. Те са 
леки, лесно се местят, почистват и поддържат. Предлагат се под 
формата на руло и са удобни за носене и транспортиране.

   Характеристики:
Твърда конструкция, върху която се поставя двулицев матрак. 
Изработена е от висококачествена иглолистна дървесина, 
допълнително укрепена с подсилващи ребра. Красивата дамаска 
с фини орнаменти осигурява изящна визия.

Височина на основа: 21 см

Височина на основа: 25 см
                                   /с крачета/               

Опция:
основа с дамаска 

в черен цвят

Топер ND пяна:
Степен на твърдост: среден

Гаранция: 24 месеца

Топер Memory пяна:
Степен на твърдост: мек

Гаранция: 3 години

Височина: 6 см



Гаранция: 24 месеца

   Характеристики:
• Безшумна и комфортна подматрачна система
• Осигурява добра циркулация на въздуха
• Оптимално удобство

ПОХОДНО ЛЕГЛО

ПОДМАТРАЧНА РАМКА

   Характеристики:
• Сгъваемото походно легло се предлага в комплект
   с матрак от еластична полиуретанова пяна
• Два варианта: с ламели и с платно

Гаранция: 24 месеца

Обща височина: 40 см

Еластични държачи за ламели

Рамка от слоест дървен материал

Ламели от многослоеста 
дървесина



   ВЪЗГЛАВНИЦА LATEX CLASSIC
• Отлята изцяло от латекс
• Добра вентилация и
   циркулация на въздуха
• Калъфка с цип

   ВЪЗГЛАВНИЦА MEMORY CLASSIC
• Отлята изцяло от Memory пяна
• Адаптира се по формата
   на главата
• Калъфка с цип

   ВЪЗГЛАВНИЦА MEMORY ПУХ
• Състав - пухкави частици от Memory пяна
• Капитонирана калъфка с цип
• Дава отлична опора на главата

   СИЛИКОНОВА ВЪЗГЛАВНИЦА
• Състав - силиконизирани полиестерни влакна
• Приятно мека на допир
• Пране при 40о

ВЪЗГЛАВНИЦИ И СПАЛНО БЕЛЬО 

   ХАВЛИЕНИ КЪРПИ
• Състав - 100% памук, цвят - бял
• Тегло - 400 гр/м2

    ОЛЕКОТЕНА ЗАВИВКА
•  Плат: микрофибър
•  Пълнеж: мека силиконова вата
•  Пране при 40о



   ВОДОНЕПРОПУСКЛИВ ПРОТЕКТОР ЗА МАТРАК
• 100% непромукаем, ултра тънък и приятно мек на допир
• Покрива цялата горна повърхност на матрака
• Осигурява надеждна защита от прах и проникване на течности
• Предпазва матрака от зацапване и повреждане

   КАПИТОНИРАН ПРОТЕКТОР ЗА МАТРАК
• Капитонирана лицева част
• Обхваща цялата горна повърхност и борда на матрака
• Осигурява максимална хигиена и предпазва от зацапване
• Протекторът е подходящ за матраци с различна височина

ПРОТЕКТОРИ ЗА МАТРАЦИ 

100% WATERPROOF

хигиеничен   водонепропусклив     пране

40о

хигиеничен       комфортен         пране

40о


