


Pentru mai bine de 50 de ani, filozofia Magniflex 
s-a ghidat după un vis măreț - esența somnului 
perfect, care nu înseamnă doar confort, ci și o 
îmbunătățire a calității vieții, un echilibru perfect 
între elementele mediului înconjurător.

Somnul este cea mai mare 
plăcere a vieții

50 de ani de tradiție și
inovație

În cifre
Saltele fabricate în fiecare zi

De oameni din întreaga lume dorm pe o saltea Magniflex

Țări comercializează produsele Magniflex

Ani de istorie și tradiție

Istoria companiei a început într-un mic atelier din Prato unde Guiliano 
Magni a conceput prima sa saltea realizând-o din pasiune pentru calitate și 
cu o atenție deosebită pentru detalii rafinate.
Astăzi, după mai bine de 50 de ani, Magniflex este un producător de top 
pe piața europeană a saltelelor, iar compania încă se mai ghidează după 
aceleași standarde înalte de calitate. Creând saltele excepționale ce pot fi 
ridicate la rang de artă, visul lui Guiliano Magni s-a transformat în realitate.

peste 98

peste 35 000 000

peste 50

peste 10 000

100% ITALIAN



100% ITALIAN Calitate garantată pe viață

Livrare gratuită la domiciliu

Angajamentul Magniflex pe termen lung în cercetare 
și inovare și eforturile constante pentru îmbunătățirea 
materialelor, designului și tehnologiilor, permite companiei 
- fapt fără precedent până acum - să ofere garanție pe 
viață pentru toate modelele din colecția Premio și
25 de ani pentru cele din colecția Classico.

Ambalate sub formă de rulou, saltelele Magniflex sunt exclusive,
confortabile și ușor de manevrat.
Dacă nu ai timpul sau oportunitatea de a le transporta personal, vom face 
acest lucru pentru tine cu serviciul nostru de livrare gratuită.
Livrarea gratuită la domiciliu este valabilă pentru întreaga țară.
Apreciem alegerea clienților noștri precum și timpul lor liber.

Compania a mizat întotdeauna pe utilizarea celor mai avansate sisteme 
de producție și materiale fiabile și sigure, și s-a angajat în respectarea 
celor mai stricte standarde de control ale calității, pentru a fi în măsură să 
garanteze calitatea, confortul și rezistența produselor sale pentru multe 
decenii.



GEL FOAM®

Combină avantajele a două materiale inovatoare- spuma și 
gelul, și are un grad ridicat de elasticitate. Distribuie în mod 
egal greutatea corpului, garantând un confort excepțional. Gel 
Foam® este o spumă care „respiră” asigurând un mediu în 
permanență uscat, ce conferă o senzație de prospețime și un 
somn sănătos. 

ALOE VERA 
Tratamentul cu Aloe Vera îmbogățește materialul cu proprietăți 
de vindecare terapeutice. Materialul are o influență plăcută și 
liniștitoare asupra pielii. Are un efect pozitiv asupra sistemului 
imunitar și accelerează procesele de vindecare ale organismului.

ELIOSOFT®

Spumă foarte elastică cu o structură celulară deschisă.
Fermitatea sa moderată eliberează coloana vertebrală de 
stresul acumulat pe parcursul zilei și garantează o odihnă 
completă, dar și refacerea organismului în timpul somnului.

MEMORY FOAM HD®

Un material care reacționează la greutate și căldură oferind 
un confort personalizat. Spuma cu Memorie HD® distribuie 
proporțional greutatea, eliberând punctele de presiune și 
garantând o recuperare și odihnă completă pentru organism. 
Agitația și răsucirile din timpul somnului vor scădea cu până 
la 80%.

ELIOFORM®

O spumă foarte elastică cu o structură celulară 
deschisă. Calitățile ortopedice și rezistența ridicată 
a materialelor asigură un suport corect corpului și 
coloanei vertebrale.

LENPUR®  
Fibrele de lemn oferă materialului o senzație de 
elasticitate și catifelare. Fibrele sunt extrase direct din
arbori, special cultivați pentru acest scop, cu grijă reală 
pentru natură. Datorită conducției ridicate a celulozei, 
materialul “respiră”, reglează temperatura corpului și nu 
permite retenția umidității.

BAMBUS 
Materialul textil din bambus este moale și plăcut la 
atingere.Structura poroasă a fibrelor de bambus oferă o 
circulație constantă a aerului și nu permite retenția
umidității.

FIBRE DE ARGINT
Fibrele de argint, țesute (ornate) adaugă influența pozitivă a 
metalelor prețioase în mediul de somn. Ajută la normalizarea 
circulației sângelui și drenajului lichidelor din organism, făcând 
astfel somnul calm și complet. Ionii de argint previn electricitatea 
statică și nu permit reținerea prafului sau a altor mirosuri. Fibrele 
de argint oferă protecție împotriva bacteriilor și acarienilor.

Materiale de înaltă calitate pentru 
UN SOMN PERFECT 



BUMBAC   
Materialul textil din bumbac este o componentă antialergică 
naturală. Catifelarea sa excepțională și rezistența naturală 
asigură un confort de lungă durată. Calitățile foarte absorbante 
nu permit retenția umidității. Acest lucru vă permite să aveți un 
somn sănătos și odihnă completă.

LÂNĂ DE CĂMILĂ
Un material perfect pentru perioada iernii datorită structurii
sale care favorizează reținerea căldurii. Proprietățile sale de 
reglare a umezelii permit absorbția și evaporarea umezelii 
degajate de corp, asigurând un microclimat plăcut și uscat.

CAȘMIRUL
O fibră deosebit de moale ce asigură un mediu în permanență 
uscat și igienic. Capacitatea sa excepțională de reținere a 
aerului asigură un grad înalt de izolare termică, menținând o 
caldură constantă chiar și pe parcursul iernii. 

LÂNĂ MERINO
Fibră de origine animală de o calitate superioară, obținută 
din cele mai bune rase de oi. Fină și delicată la atingere, lâna 
merino poate regla temperatura și permite circulația aerului, 
lăsând pielea să respire.

PĂRUL DE CAL
O fibră care a fost folosită din timpuri străvechi pentru 
realizarea saltelelor, datorită elasticității și mobilității 
sale. Părul de cal nu își pierde flexibilitatea sa naturală 
și își recapătă rapid forma inițială, asigurând un confort 
neschimbat de-a lungul timpului. Are proprietăți de reglare 
a umezelii care asigură un mediu uscat.

DUAL CORE®
Dual Core® este un sistem inovator, proiectat de Magniflex, care permite împărțirea saltelei cu partenerul fără a face vreun compromis. Mulțumită acestei inovații, miezul 
realizat din straturi de materiale distincte cu niveluri diferite de confort este divizat în două părți. Când una dintre ele este întoarsă, se obțin două părți cu sprijin diferit în cadrul 
aceleiași saltele.

OUTLAST® 
O fibră specială, creată pentru costumele astronauților. Conține 
milioane de bule realizate dintr-o ceară specială care se topește 
la temperatura de 36 de grade Celsius. Atunci când temperatura 
corpului crește, excesul de caldură este absorbit. Pe masură ce 
temperatura corpului scade, bulele își recapătă forma și fermitatea 
eliberând căldura acumulată.

moale/fermă moale/moale fermă/fermă





19 cm25ani
garanție

RELANO NEO
• Saltea ortopedică
• Material de înaltă calitate care asigură o atingere plăcută
• Un strat de fibre moi pe o parte pentru un confort suplimentar
• Senzație de răcoare în timpul verii și de căldură în timpul iernii
• Efect de relaxare și regenerare pentru corp
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Fibre foarte moi
Strat termoregulator si anti-alergenic

Țesut izolant

Miez de 17cm Elioform®

Material confortabil





INCANTO GEL
• Un strat de Spumă Gel®  în țesătură pentru a asigura constant un mediu uscat și 

un sentiment de prospețime.
• Strat de Spumă cu memorie HD® - sentiment plăcut de relaxare și calmare
• Suprafața se adaptează perfect liniilor corpului
• Țesătură de înaltă calitate
• Bandă de plasă 3D - pentru o ventilație suplimentară și o igienă maximă
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Spumă Gel®  în  husă
Spumă cu memorie HD®  în husă

Țesut izolant

Miez de 18 cm Eliosoft®

Material de înaltă calitate

Memory 
Foam HD®

20 cm25ani
garanție





SILVERCARE
• Fermitate medie
• Spumă cu memorie HD®  pe o parte pentru confort 

suplimentar
• Material cu fibre de argint pentru un somn odihnitor și 

calm
• Husă cu două fermoare pentru o întreținere ușoară
• Bandă 3D pentru ventilație suplimentară
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Strat termoregulator și anti-alergenic
2cm Spumă cu memorie HD® în husă

Strat interior suplimentar

Miez de 19cm Elioform®

ARGINT:
• Metal prețios
• Îmbunătățește circulația sângelui
• Previne retenția de praf și mirosuri
• Antioxidant natural
• Protejează de bacterii și acarieni

Husă prevăzută cu fermoar și 
fibre de argint

Memory 
Foam HD®

22 cm25ani
garanție





ARTE
• Distribuție uniformă a greutății corporale
• Spumă cu memorie HD® pe o parte pentru confort suplimentar
• Un somn complet și relaxant
• Țesătură cu design Italian în stil Florentin
•  Fermoar pe toată suprafața husei
• Protecție interioară suplimentară
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Memory 
Foam HD®

22 cm25ani
garanție

Strat termoregulator și anti-alergenic
2cm Spumă cu memorie HD® în husă

Protecție interioară suplimentară

Miez de  spumă Eliosoft® 19 cm

Fermoar de jur împrejur





MAGNI GRANDE
• Susținerea perfectă a corpului
• Spumă cu memorie HD® pe o parte pentru o relaxare completă
• Material delicat cu un nivel ridicat de  ventilație
• Design lateral cu motive florentine
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Un strat de 2 cm Spumă cu memorie HD® în husă

Fibre Soft Super®

Țesut izolant

Miez de 18 см Elioform®

Material de înaltă calitate

Memory 
Foam HD®

23 cm25ani
garanție





RIVIERA by
• Sprijin ortopedic pentru corp
• Spumă cu memorie HD® pe o parte a miezului saltelei pentru a asigura distribuția 

uniformă a greutății corporale
• Oportunitatea de a alege duritatea preferată în funcție de partea saltelei
• Spumă cu memorie HD® în materialul husei pentru un confort suplimentar
• Sprijin stabil pe o parte și atingere plăcută pe cealaltă parte
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Material Pierre Cardin

2cm Spumă cu memorie HD® în materialul husei

Fibre moi și super moi
Țesut izolant

2cm Spumă cu memorie HD® în miez

Miez de 20cm Elioform®

Memory 
Foam HD®

26 cm

GA
RANȚIE PE VIAȚĂ

GARANȚIE PE VIAȚĂ





22 cm

DAYTONА
• Susținerea corectă a coloanei vertebrale
• Spumă cu memorie HD® pe o parte a saltelei pentru o mai bună adaptare la forma corpului
• Spumă cu memorie HD® în materialul husei pentru un confort garantat
• Atingere delicată, material care “respiră”, anti-alergenic, realizat de Lamborghini
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Material Tonino Lamborghini

2cm Spumă cu memorie HD® în materialul husei 

Fibre moi și super moi

2 cm Spumă cu memorie HD® în miez

Miez de 16 cm Elioform®

Memory 
Foam HD®

GA
RANȚIE PE VIAȚĂ

GARANȚIE PE VIAȚĂ





25 cm

SILVERSTONE
• Straturi Eliosoft de 19cm și 2cm de Spumă cu memorie HD® pentru 

susținerea anatomică și delicată a corpului
• Material de Spumă cu memorie HD® pe o parte, și fibre anti-alergice pe 

cealaltă parte pentru a asigura două zone diferite de confort
• Husă cu fermoar, delicată și plăcută la atingere
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Memory 
Foam HD®

Miez de 19 cm Elioform®

Fibre Super Moi

2 cm Spumă cu memorie HD® în husă

Material Tonino Lamborghini

2 cm Spumă cu memorie HD® în miez

GA
RANȚIE PE VIAȚĂ

GARANȚIE PE VIAȚĂ





TERRA DUAL
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* Tehnologia Dual Core este aplicabila saltelelor cu o latime de minimum> = 150 

Memory 
Foam HD®

Miez Eliosoft® de 17 cm

Fibre moi Super Soft®

Memory Foam HD® de 2 cm în textilul husei

Husă cu fermoar cu fibre de bambus

Miez cu Memory Foam HD® de 5 cm  

1 2

Două niveluri de confort
încorporate într-o singură saltea

• Tehnologia Dual Core® - cu posibilitatea de a alege fermitatea saltelei - mai moale sau mai 
fermă

• Memory Foam HD® în miez și în materialul textil, reduce tensiunea corpului și asigură confort 
maxim

• Material textil cu fibre de bambus - anti-alergenic natural, nu reține praful și umiditatea și          
garantează un mediu de dormit igienic 

• Husă moale cu fermoar și senzație de prospețime   
• Banda 3D de aerisire  

Tehnologia Dual Core® 

25 cm

GA
RANȚIE PE VIAȚĂ

GARANȚIE PE VIAȚĂ





Pr
em

io NATURCOMFORT 
DELUXE 

• Înălțime remarcabilă a saltelei și suport ortopedic perfect
• Spumă cu memorie HD® pe ambele părți ale saltelei
• Distribuie greutatea și elimină tensiunea corpului
• Material textil care “respiră” cu fibre de lemn Lenpur®

• Reglează temperatura corpului
• Menține departe umiditatea

Material cu fibre 
de lemn Lenpur®

Strat termoregulator și anti-alergenic
2 cm Spumă cu memorie HD® în material

Țesut izolant

Miez de 26 cm Eliosoft®

2 cm Spumă cu memorie HD® în material

Memory 
Foam HD®

30 cm

GA
RANȚIE PE VIAȚĂ

GARANȚIE PE VIAȚĂ





• Tehnologia Dual Core® - oportunitatea de a alege diferite niveluri de confort și duritate într-o 
singură saltea

• Spumă cu memorie HD® în miez și în material elimină tensiunea corpului și garantează confort 
maxim

• Outlast husă prevazută cu fermoar - reglează temperatura corpului, deoarece înlatură și dă 
înapoi căldura în timpul somnului 

Husă rezistentă cu 
fermoar

2 cm Spumă cu memorie HD®  în materialul husei
Fibre moi și super moi

5cm Spumă cu memorie HD® în miez

Miez de 17 cm Elioform®
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COMFORT DUAL 

Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certi ed Space Technology. ™

Tehnologia Dual Core® 

1 2

Două niveluri de confort
încorporate într-o singură saltea

Memory 
Foam HD®

25 cm

GA
RANȚIE PE VIAȚĂ

GARANȚIE PE VIAȚĂ





FIGARO   by
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• Miez inovator cu două straturi pentru un suport echilibrat și confort superior
• Spumă cu memorie HD® pentru distribuirea uniformă a greutății corporale
• Gel Foam® - spumă “care respiră” pentru prospețime și un mediu constant uscat
• Salteaua este prevăzută cu un topper încorporat pentru confort și relaxare suplimentară
• Material textil de lux, delicat și moale

Memory 
Foam HD®
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Țesătură cu relief de
înaltă calitate

Gel Foam® 

2 cm Spumă cu memorie HD®

2 cm Memosoft

Miez cu spumă cu memorie HD® de 5 cm

Miez Eliosoft® de 15 cm 

26 cm

GA
RANȚIE PE VIAȚĂ

GARANȚIE PE VIAȚĂ





• Tehnologia Dual Core® - oportunitatea de a alege diferite niveluri de confort și duritate într-o sin-
gură saltea

• Combinație inovatoare de 3 tipuri de spumă de înaltă tehnologie
• Gel Foam - spumă “care respiră” pentru un mediu uscat în mod constant și un sentiment de 

prospețime
• Spumă cu memorie HD®, atât în miez cât și în materialul husei pentru a distribui greutatea corpo-

rală și pentru a asigura un confort total
• Husă cu fermoar elegant pe ambele părți și bandă 3D pentru ventilație constantă

Husa cu fermoar pe ambele părți

2 cm Spumă cu memorie HD® în husă

Fibre moi si super moi
5 cm Spumă Gel® în miez

3 cm Spumă cu memorie HD® în miez

Miez de 17cm Eliosoft®
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MAGNIGEL DUAL 
Două niveluri de confort

încorporate într-o singură saltea

1 2

Tehnologia Dual Core® 

Memory 
Foam HD®

30 cm

GA
RANȚIE PE VIAȚĂ

GARANȚIE PE VIAȚĂ





• Tehnologia Dual Core® - oportunitatea de a alege diferite niveluri de confort și duritate într-o 
singură saltea

• Combinație inovatoare de 3 tipuri de spumă de înaltă tehnologie
• Gel Foam - spumă “care respiră” pentru un mediu uscat în mod constant și un sentiment de 

prospețime
• Spumă cu memorie HD®, atât în miez cât și în materialul husei pentru a distribui greutatea 

corporală și pentru a asigura un confort total
• Husă cu fermoar elegant pe ambele părți
    și bandă 3D pentru ventilație constantă

Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certi ed Space Technology. ™

Țesătură Outlast® cu fermoar

2cm Spumă cu memorie HD® în husă

Fibre moi SuperSoft®

8,5cm spumă Elioform® 

5cm spumă Eliosoft®

8,5cm spumă Elioform®

Plăci
Stretch

Memory 
Foam HD®

25 cm

GA
RANȚIE PE VIAȚĂ

GARANȚIE PE VIAȚĂ





• Tehnologia Dual Core® - oportunitatea de a alege diferite niveluri de confort și duritate într-o 
singură saltea

• Două straturi de sprijin ortopedic încorporate în miez
• Topper încorporat în saltea având Spumă cu memorie HD® pentru adaptarea la greutatea 

corporală și căldură
• Husă cu fermoar cu Spumă cu memorie HD® pentru un confort maxim și relaxare
• Design italian elegant
• Outlast® husă prevăzută cu fermoar - reglează temperatura corpului, deoarece înlătură și oferă 

înapoi căldura în timpul somnului
Outlast husă prevăzută cu fermoar

2 cm Spumă cu memorie HD®   în material

Fibre Super moi
Topper de 6 cm Spumă cu memorie HD® 

încorporat în husa saltelei
Strat de 11 cm Eliosoft® în miez

Strat de 11 cm Elioform® în miez
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ARMONIA DUAL

Tehnologia Dual Core ®

1 2

Două niveluri de confort
încorporate într-o singură saltea

32 cm

Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certi ed Space Technology. ™

Memory 
Foam HD®

GA
RANȚIE PE VIAȚĂ

GARANȚIE PE VIAȚĂ





• Tehnologia Dual Core®- oportunitatea de a alege diferite niveluri de confort și duritate într-o singură 
saltea

• 5 straturi de înaltă tehnologie pentru un sprijin echilibrat și confort excepțional
• Gel Foam - spumă “care respiră” pentru mediu uscat în mod constant și un sentiment de prospețime
• Două straturi de Spumă cu memorie HD® în miez și în materialul husei ajutând la distribuția greutății 

corporale și oferind un sentiment de confort total
• Outlast® husă prevăzută cu fermoar - reglează temperatura corpului, deoarece înlătură și oferă 

înapoi căldura în timpul somnului
Outlast husă prevăzută cu fermoar

2 cm spumă cu memorie în husă

Fibre Super moi
3 cm Spumă Gel în miez

5 cm de  Spumă cu memorie HD® 

7 cm Eliosoft® în miez

7 cm Elioform® în miez

5 cm Spumă cu memorie HD® în miez
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DIAMANTE DUAL 

Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certi ed Space Technology. ™

1 2

Două niveluri de confort
încorporate într-o singură saltea

Tehnologia Dual Core ®

Memory 
Foam HD®

35 cm

GA
RANȚIE PE VIAȚĂ

GARANȚIE PE VIAȚĂ





• Design rafinat și  un confort total
• Combinație distinsă de materiale de înaltă tehnologie și produse 100% naturale
• Două straturi exterioare de Spumă cu memorie HD® și un strat mediu de spumă elastică, 

asigură perfect poziția corpului și un confort total
• Material satinat prevăzut cu design florentin și o senzație de atingere blândă
• Partea de iarnă are în compoziție cașmir, lână de cămilă, lână merino și păr de cal
• Partea de vară este compusă din lenjerie, bumbac și mătase

Material satinat de înaltă calitate

Material satinat
de înaltă calitate

Strat de 4 cm Spumă cu memorie HD® în miez

Strat de 14 cm Eliosoft în miez

Strat de 4 cm Spumă cu memorie HD® în miez 
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VIRTUOSO 

Partea de iarnă - cașmir, lână de cămilă, lână
merino, păr de cal

Partea de vară - lenjerie, bumbac și mătase

Memory 
Foam HD®

30 cm

GA
RANȚIE PE VIAȚĂ

GARANȚIE PE VIAȚĂ





5 cm

• Cașmir: pentru un grad ridicat de izolare termică și senzație 
plăcută

• Lână merinos: pentru reglarea temperaturii și respirației pielii
• Păr de cămilă: pentru absorbția și evaporarea umidității
• Păr de cal: pentru confort constant și mediu uscat
• Mătase: un izolator excelent, asigură căldură în timpul iernii și 

răcoare în timpul verii
• Bumbac: 100% material natural și antialergen
• In: senzație placută de prospețime în contact cu pielea 
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VIRTUOSO VIP topper

Cașmir

Lână merinos

Păr de cămilă

Păr de cal

In 

Bumbac 

Mătase

Păr de cal
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• Saltea ortopedică pentru bebeluși cu design brevetat de Pierre Cardin
• Asigură poziția corectă a corpului în timpul perioadei de creștere a copilului
• Față de vară și de iarnă pentru un somn confortabil pe tot parcursul anului.
• Mediu anti-alergenic și sănătos
• Asigură un somn sănătos și natural
• Design de lux de Pierre Cardin

100% din bumbac 
Pierre Cardin

Bumbac:
• Material anti-alergenic natural
• Foarte moale
• Durabil și confortabil
• Previne umiditatea și asigură un  
 mediu uscat

12 cm5ani
Garanție

100% din bumbac 
Pierre Cardin

Strat termoregulator și anti-alergenic
1cm Elioform®

Țesut izolant

Miez 10cm Elioform®





Ba
by BABY BAMBOO

Strat termoregulator și anti-alergenic
1cm Elioform®

Țesut izolant

Miez 10cm Elioform®

• Saltea ortopedică pentru bebeluși cu materiale naturale din bumbac și bambus
• Asigură poziția corectă a corpului în timpul perioadei de creștere a copilului
• Mediu constant uscat și sănătos
• Moale și plăcută la atingere

Material din bumbac care 
conține fibre de bambus

Bambus:
• Senzație de prospețime și atingere plăcută
• Circulația aerului constantă
• Păstrează mediul uscat și previne apariția umidității
• Reglează temperatura corpului în timpul somnului
• Asigură o senzație de prospețime în timpul verii și de 

căldură în timpul iernii
• Proprietăți anti-alergenice naturale

100% Material din bumbac care
conține fibre de bambus

5ani
Garanție
5ani
Garanție 10 cm





Husă cu fermoar -
atingere plăcută

• Formă clasică
• 100% Spumă cu memorie HD®

• Structură anatomică și ortopedică
• Confortabilă în timpul somnului
• Material de înaltă calitate, oferă senzație plăcută și 

moale
• Husă cu fermoar pentru o întreținere ușoară și 

igienică

Dimensiuni: 42х72х12 cm

Memory 
Foam HD®

Pernă RELANO MEMORY 

Pernă CLASSICO WAVE 

Dimensiuni: 60x43х11/10 см

Memory 
Foam HD®

Husă cu fermoar pentru o
utilizare ușoară

Ac
ce

so
rii

Ac
ce

so
rii

• Formă anatomică
• 100 % Memory Foam HD®

• Posibilitatea de a alege înălțimea corespunzatoare
• Recuperare completă în timpul somnului
• Tehnologia Airyform® - o ventilație și o circulație 

excelentă a aerului 



Husă cu fermoar Pierre 
Cardin

Dimensiuni: 42х72х12 cm

Memory 
Foam HD®

Ac
ce

so
rii

• 100% Spumă cu memorie HD®

• Conferă o poziție corectă pentru cap și gât
• Reduce tensiunea și mișcarea excesivă din timpul 

somnului
• Husă cu fermoar pentru o utilizare ușoară
• Design rafinat semnat de Pierre Cardin
• Atingere delicată pentru piele

Pernă RIVIERA

Husă cu fermoar cu fibre de lemn 
Lenpur®

• Formă clasică - 100% Spumă cu memorie HD®

• Structură anatomică și ortopedică
• Husă cu fermoar și fibre de lemn în țesătură
• Asigură un mediu constant uscat și proaspăt

Dimensiuni:  42х72х12 cm

Ac
ce

so
rii Pernă NATURCOMFORT

Memory 
Foam HD®



Textil de lux 
Tonino Lamborghini 

Dimensiuni: 42х72х12 см

Pernă VIRTUOSO 

• 100% Memory Foam HD®

• Tehnologia Airyform® - o ventilație și o circulație
   excelentă a aerului 
• Tratament antibacterian al textilelor
• Design de lux Tonino Lamborghini 

MALLOW FOAM® 
Extrem de benefică pentru

sistemul nervos

Dimensiuni: 42х72х12 см

Memory 
Foam HD®

Pernă Tonino Lamborghini

• Miez de spumă Mallow Foam HD® - spumă Malva din
  extract de plante
• Suport moale confortabil pentru cap și gât
• Husa detașabilă are un design clasic cu o broderie
  elegantă

Ac
ce
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rii
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ce
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rii



Dimensiuni: 42x72x14 см

Husă de dimensiuni mari cu
spumă vâscoelastică și fermoar

Husă cu fermoar
și design elegant

Dimensiuni: 42х72х15 см

• 100% Memory Foam HD®

• Pernă înaltă care asigură capului, gâtului și umerilor
  un confort sporit
• Potrivit pentru toate pozițiile de dormit®
• Tehnologia Airyform® - o ventilație și o circulație
  excelentă a aerului 

Memory 
Foam HD®

Memory 
Foam HD® Gel Foam®

Pernă DUOGEL

Pernă ABBRACCIO

• Pernă cu două fețe
• Două straturi de bază create cu tehnologii înalte
• GelFoam® + Memory Foam HD®

• Suport anatomic individual
• Tehnologie Airyform®

• Flux de aer suplimentar
• Somn odihnitor și sănătos

Ac
ce

so
rii
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ce
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rii





Preturi recomandate de vanzare




