МАТРАК ПОНТО
Еднолицев матрак Понто – НАНИ
Еднолицев ортопедичен матрак без пружини.
Стандартна серия Матраци Нани
Еднолицев Матрак Понто се състои от:
– Рамка от висококачествен иглолистен материал;
– POLYFLEX – пенополиуретан на водна основа с висока плътност
и ортопедичност. Структурата на пяната е микроклетъчна и
позволява по-висока циркулация на въздуха във вътрешността на
модела матрак. Предпазва от развитието на бактерии, гъбички и
акари. Това прави матрака с характерните антибактериални и
антиакарни свойства.
– Дамаска с високо съдържание на памук.
Височина матрак Понто – до 16 см.
Цена за индивидуален размер – 244 лв./м2
Гаранция: 2 години

МАТРАК КАСПИЯ НОРМАЛ
Еднoлицев
матрак
нормал – НАНИ

Каспия

Еднолицев матрак от стандартна серия Матраци Нани.
Пружинен анатомичен матрак Каспия нормал се състои от:
– Бонел пакет – характерна класическа технология за пружинните
модели матраци. Стандартен пакет бонел, изграден от

спираловидни двойноконусни пружини, пакетирани с олекотен
иглонабит латексиран филц. Пружинният пакет осигурява много
добра вентилация във вътрешността на този матрак.
– Метална рамка;
– OSB плоскост от дървесни частици, хакарерна със своята
здравина и устойчивост. Монтирани са дървени трупчета в ъглите
на модела матрак за повдигащ механизъм.
– KOVAFOAM – пенополиуретанов борд за стабилизиране на цялата
конструкция на матрака.
– SPUN BONDED – нетъкан текстил и антиалергични силиконизирани
влакна изграждат капитонирания калъф на модела матрак. Те
осигуряват на тялото необходимата мекота на повърхността и се
приспособяват към температурата и влажността в помещението.
Антиалергичен, антиакарен, антибактериален модел матрак.
Височина матрак Каспия нормал – до 22 см.
Гаранция: 3 години

МАТРАК ПОНТО МЕМОРИ
Еднолицев матрак Понто Мемори
– НАНИ
Еднолицев ергономичен матрак без пружини.
Стандартна серия Матраци Нани
Еднолицев Матрак Понто се състои от:
– Рамка от висококачествен иглолистен материал;
– KOVAFOAM – пенополиуретанов слой с висока плътност,
антиалергична силиконова вата и микроклетъчна структура.
Структурата на пяната е микроклетъчна и позволява по-висока
циркулация на въздуха във вътрешността на модела матрак.

Предпазва от развитието на бактерии, гъбички и акари. Това
прави матрака с характерните антибактериални и антиакарни
свойства.
– MEMORY FOAM – термоактивна пяна, реагираща на топлина и
следваща извивките на тялото, правеща матрака по този начин
анатомичен.
– Калъф – приятен на допир, комфортен и допълнителни материали
– силиконизирани влакна, характерни с антиалергичните си
свойства. Практичен модел с възможност за почистване и
изпиране на калъфа.
Височина матрак Понто Мемори – до 18 см.
по индивидуален размер
Цена: 183 лв/м2.
Гаранция: 2 години

МАТРАК КАСПИЯ ПОКЕТ СПРИНГ
Еднoлицев матрак Каспия покет
спринг – НАНИ
Еднолицев матрак от стандартна серия Матраци Нани.
Пружинен матрак Каспия покет се състои от:
– Покет пакет – индивидуално пакетирани пружини;
– Метална рамка;
– OSB плоскост от дървесни частици, хакарерна със своята
здравина и устойчивост. Монтирани са дървени трупчета в ъглите
на модела матрак за повдигащ механизъм.
– KOVAFOAM – пенополиуретанов борд за стабилизиране на цялата
конструкция на матрака.
– SPUN BONDED – нетъкан текстил и антиалергични силиконизирани

влакна изграждат капитонирания калъф на модела матрак. Те
осигуряват на тялото необходимата мекота на повърхността и се
приспособяват към температурата и влажността в помещението.
Антиалергичен, антиакарен, антибактериален модел матрак.
Височина матрак Каспия покет спринг – до 22 см.
по индивидуален размер
Цена: 161 лв/м2.
Гаранция: 5 години

МАТРАК
КАСПИЯ
СТАНДАРТ

ПОЛИФЛЕКС

Еднолицев
матрак
Полифлекс – НАНИ

Каспия

Еднолицев ортопедичен матрак без пружини
Стандартна серия Матраци Нани
Еднолицев Матрак Каспия полифлекс се състои от:
– Метална рамка;
– OSB плоскост от дървесни частици, хакарерна със своята
здравина и устойчивост. Монтирани са дървени трупчета в ъглите
на модела матрак за повдигащ механизъм.
– POLYFLEX – пенополиуретан на водна основа с висока плътност
и ортопедичност. Структурата на пяната е микроклетъчна и
позволява по-висока циркулация на въздуха във вътрешността на
модела матрак. Предпазва от развитието на бактерии, гъбички и
акари. Това прави матрака с характерните антибактериални и
антиакарни свойства.
– Дамаска с високо съдържание на памук.

– Калъф с делим цип за по-голямо удобство при поддръжка и с
възможност за добавяне на допълнителен панел ако предпочитате
модела да бъде с мемори пяна или с вълна.
– Моделът Матрак предлага в зависимост от Вашите предпочитания
възможност за закупуване на дпоълнителен панел с мемори
пяна(Memory Foam), което ще направи матрака с анатомични
качества или панел с естествена вълна за зимния сезон.
Антиалергичен, антиакарен, антибактериален модел матрак.
Височина матрак Каспия полифлекс – до 17 см.
по индивидуален размер
Цена: 168 лв/м2.
Гаранция: 5 години

МАТРАК
СПРИНГ

КАСПИЯ

ВИСКО

ПОКЕТ

Еднoлицев матрак Каспия виско
покет спринг – НАНИ
Еднолицев матрак от стандартна серия Матраци Нани.
Пружинен матрак Каспия виско покет спринг се състои от:
– Виско покет пакет – индивидуално пакетирани пружини,
осигуряващи по-голям конфорт;
– Метална рамка;
– OSB плоскост от дървесни частици, хакарерна със своята
здравина и устойчивост. Монтирани са дървени трупчета в ъглите
на модела матрак за повдигащ механизъм.
– KOVAFOAM – пенополиуретанов борд за стабилизиране на цялата
конструкция на матрака.

– SPUN BONDED – нетъкан текстил и антиалергични силиконизирани
влакна изграждат капитонирания калъф на модела матрак. Те
осигуряват на тялото необходимата мекота на повърхността и се
приспособяват към температурата и влажността в помещението.
Антиалергичен, антиакарен, антибактериален модел матрак.
Възможност за поръчка на нестандартен размер.
Височина матрак Каспия виско покет спринг – до 24 см.
по индивидуален размер
Цена: 211 лв/м2.
Гаранция: 5 години

