ВЪЗГЛАВНИЦА МЕМОРИ ПУХ
Възглавница Мемори пух – НАНИ
Размер на възглавницата – 50/70
Възглавница Мемори пух се състои от:
– POLYFLEX мембрана;
– (PN) – гранулиран пенополиуретан с различна големина и
плътност, спомагащ за добрата вентилация във вътрешността на
възглавницата;
– SPUN BONDED – нетъкан текстил и антиалергични силиконизирани
влакна изграждат калъфа на възглавницата. Осигурява здравина и
необходимата мекота на повърхността при допир.
Антиалергичен, антиакарен, антибактериален текстил на
възглавницата.
Цена: 27 лв.

МАТРАК ЛИГУРА ПОКЕТ
Матрак Лигура покет – НАНИ
Двулцев матрак от стандартна серия матраци Нани – 7 зони на
комфорт
Матрак Лигура покет се състои от:
– Pocket Spring – система от индивидуално пакетирани пружини в
джобчета, съединени посредством еластична връзка.
– KOVAFOAM – вложки от пенополиуретанов слой с висока плътност
преминават напречно между двойноноконусните пружини и борд за
стабилизиране на цялата конструкция на матрака.

– Изолационен слой – абсорбира излишната влага.
– Калъф с антиалергични силиконизирани влакна, който увеличава
здравината. Те осигуряват на тялото необходимият комфорт.
Антиалергичен, антиакарен, антибактериален модел матрак.
Височина матрак Лигура покет – до 20 см.
по индивидуален размер
Цена: 165 лв/м2.
Гаранция: 2 години

МАТРАК МОДЕНА
Двулицев матрак Модена – НАНИ
Анататомичен модел матрак от луксозна серия матраци Нани
Матрак Модена се състои от:
– POLYFLEX – пенополиуретан с висока плътност в сърцевината на
матрака – за устойчива конструкция. Структурата на пяната е
микроклетъчна и позволява по-висока циркулация на въздуха във
вътрешността на този матрак. Предпазва от развитието на
бактерии, гъбички и акари.
– слой допълнително омекотена пяна и антиалергична силиконова
вата на повърхността на матрака – за допълнителен комфорт на
тялото.
– KOVAFOAM – пяна с множество отворени клетки.
– SPUN BONDED – мембрани от нетъкан текстил в капитонирания
калъф на матрака. Те осигуряват на тялото необходимата мекота
на повърхността и се приспособяват към
температурата и
влажността в помещението.
Антиалергичен, антиакарен, антибактериален модел матрак.
Височина матрак Модена – до 20 см.
по индивидуален размер

Цена: 198 лв/м2.
Гаранция: 5 години

МАТРАК СИРЕНА ФРЕШ МЕМОРИ
Анатомичен матрак Сирена Фреш
Мемори – НАНИ
Матрак от луксозна серия матраци Нани
Моделът е отличен със златен медал за комфорт и иновации от 21
век. Състои се от:
– POLYFLEX HR40- пенополиуретан с висока плътност в
сърцевината на матрака. 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 мемори пяна от едната страна на
матрака, реагираща на топлина и следваща извивките на тялото,
правеща матрака по този начин анатомичен. Разпределя тежестта
независимо от височина и тегло равномерно по цялата повърхност
на матрака. През зимата е по-предпочитаната страна поради
специфичните свойства на мемори пяната да реагира на топлината
на тялото и да обгръща нежно при допир.
– POLIFLEX NE 25 – слой от антиалергична вата от едната страна
на матрака.
АНТИАЛЕРГИЧНА ВАТА – вложена от едната страна на матрака в
капитонажа
– ORGANIC COTTON – 100% памучен плат обвива ядрото за поголяма стерилност.

– Иновативен калъф – капитониран с плат от последно поколение,
изработен специално за матраци с втъкана в него сребърна
нишка, по този начин матракът има естествена защита от
бактерии, акари и гъбички и регулира температурата; SPUN
BONDED – нетъкан текстил и антиалергични силиконизирани
влакна. Те осигуряват на тялото необходимият комфорт.
– Делим цип за по-голямо удобство при поддръжка.
– Дишаща лента обкантва матрака по цялата странична
повърхност. Тя помага както за добрата вентилация, така и
предпазва от развитието на микроорганизми и в дълбочина.
Антиалергичен, антиакарен, антибактериален модел матрак.
Височина матрак Сирена Фреш Мемори – до 25 см.
по индивидуален размер
Цена: 388 лв/м2.
Гаранция: 10 години

