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ГОДИНИ

* Најсофистицирана технологија на изработка на душеци за Здрав сон

* MAGNIFOAM - најдобрата мемори пена без конкуренција

* 60 години постоење, искуство и традиција

* 100% италијански квалитет, дизајниран по вашите карактеристики

* Присутен во над 99 земји во светот со над  35 милиони корисници

ПОВЕЌЕ ОД ДУШЕК

Разгледајте ги сите наши производи
и на нашата веб страна: 

Скенирајте го QR кодот!

НАЧИНИ И УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

•  НЛБ ТУТУНСКА БАНКА
Одобрено плаќање на 12 рати без камата со кредитна картичка

•  СТОПАНСКА БАНКА
Одобрено плаќање на 12 рати без камата со кредитна картичка

•  DINNERS CLUB INTERNATIONAL
Одобрено плаќање на 6 рати без камата со кредитна картичка

•  ХАЛК БАНКА
Одобрено плаќање на 12 рати без камата со кредитна картичка

5ПРИЧИНИ КОИ ГО ПРАВАТ



"СИТЕ ВАШИ СОНИШТА 
МОЖАТ ДА СЕ ОСТВАРАТ - 

САМО АКО ИМАТЕ
ХРАБРОСТ 

ДА ПОСЕГНЕТЕ ПО НИВ"

Волт Дизни



I DREAM CONCEPT

I Dream Concept е македонска компанија, формирана при крајот 
на 2013-та година во Скопје, со цел да ги промовира, пренесе 
и имплементира најновите светски технологии и пракси, во 
подобрувањето на квалитетот на спиењето кај луѓето. 
Со оглед на огромното значење на квалитетниот и здрав сон во 
човековиот живот, како и самиот факт што сите ние поминуваме 
една третина од животот спиејќи, се одлучивме и во Македонија 
да ги пренесеме тајните на здравиот сон. 
За таа цел, и по темелно истражување, ја одбравме соработката 
со италијанскиот MAGNIFLEX за наш прв чекор.

НАШАТА ИСТОРИЈА

MAGNIFLEX е основана од Господинот Џулиано Магни пред 
повеќе од 60 години во Прато, Италија. Кога зборуваме за 
душеци, Господин Магни се јавува во улогата на „татко“, во повеќе 
категории. Најпрвин тој е татко на една од најголемите европски 
компании за душеци, татко е и на светскиот патент за пакување 
на душеци во вакумирана состојба и на последно, но не помалку 
битно место - тој беше татко на семејството кое со заеднички сили 
го води овој бизнис.
Денес компанијата MAGNIFLEX ја управуваат неговите тројца 
синови.
Иако денес MAGNIFLEX е огромна компанија, со сопствена 
фабрика која се наоѓа на површина од 33.000 м2 и производствен 
капацитет од 10.000 душеци на ден, сепак во својата суштина таа 
сеуште е семеен бизнис.
Самиот тој факт, влијае оваа компанија да го задржи единствениот 
однос на Магни кон својата фамилија и во пристапот кон клиентите, 
производите, деталите, комфортот, дизајнот но и квалитетот.
Суштината на MAGNIFLEX е да се задржат вистинските вредности 
на пријателство, љубов и комуникација со клиентите, подеднакво 
како со семјеството.
Затоа за себе и за својот дом, одберете MAGNIFLEX. Верувајте му 
на производот создаден со чувства, срце и страст!

MAGNIFLEX - 60 ГОДИНИ 
СОВРШЕНСТВО И ТРАДИЦИЈА

Со гордост можеме да кажеме дека до сега, над 35 милиони луѓе 
во светот, го избраа MAGNIFLEX за свој душек. Нашата компанија 
е една од ретките која се грижи и за начинот на кој производите 
се транспортираат и за тоа секој душек да стигне во перфектна 
состојба до клиентот.
MAGNIFLEX е застапен во 99 земји во светот.  Може да го најдете од 
Фиренца до Њујорк, од Токио до Кипар, но и во Сингапур, Дубаи, 
Манила, Киев и каде уште не...
Нашата палета опфаќа душеци, перници, покривачи и разни 
уникатни додатоци за здрав и мирен сон.
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Мagniflex продуктите ги поседуваат сите највисоки 
сертификати за квалитет, со што го гарантираат вашето здравје 
и внимаваат на природата.

• LGA: LGA сертификатот ја гарантира издржливоста на 
мaтеријалите кои се користени

• AJA AND UKAS: стандардите на производство како 
и системот на изработкa употребуван од magniflex е во 
согласност со регулативите на интернационалните тела за 
проверка на квалитетот аja и ukas

• OEKO TEX: OEKO TEX (највисока класа) сертификатот 
гарантира употреба на нетоксични субстанции или било 
какви материи штетни за човекот и човековата околина, во 
изработката на производите

• BS EN ISO9001:2008: Magniflex ги запазува овие стандарди 
кои гарантираат квалитет на производите и услугите на 
компанијата

• CFR1633, FIRA, TB603: огно отпорен сертификат кој 
гарантира дека нашите производи се во согласност со 
регулативата за заштита на правата на потрошувачите

• EC ПОТВРДНА ДЕКЛАРАЦИЈА, МЕДИЦИНСКО ПОМАГАЛО:       
со медицинска препорака. md им овозможува на потрошувачите 
со тешки физички деформитети и повреди да бараат одземање 
од даночните обврски во висина на овој производ* (европска 
регулатива)

• UNIVERSITY OF FLORENCE: истражувањата и студии за 
ергономичност се вршени во соработка со врвниот универзитет 
во Болоња, Италија

• GOTS (глобален органски стандард на текстил): издаден од 
институтот за етичка и еколошка сертификација, гарантира 
дека сите текстилни материјали употребени во тоскана 
колекцијата, се изработени од 100% органски материјали, 
за максимална заштита на човекот и околината во која живее

• IMCI: највисок сертификат на квалитет, ексклузивно 
направен во италија. дизајнот, изработката како и материјалите 
употребени се целосно италијански

• 100% италијански производ

КВАЛИТЕТ 
СЕРТИФИЦИРАН И 
ПРИЗНАТ НАСЕКАДЕ 
ВО СВЕТОТ



8 ЗНАЦИ КОИ 
ПОКАЖУВААТ ДЕКА Е 
ВРЕМЕ ЗА НОВ ДУШЕК Дури и ако сте сигурни дека имате нов и 

квалитетен душек, а вие понатаму се превртувате, 
проверете дали моделот кој сте го одбрале 
е соодветен за вашите потреби.  Денес 
компаниите, употребувајќи најсофистицирани 
технологии, произведуваат душеци со различни 
карактеристики и перформанси, со цел да 
се перфектни за вашите посебни телесни 
карактеристики и потреби, и нормално 
префериран комфор.

НЕМИРНО СПИЕТЕ, СЕ БУДИТЕ 
ЧЕСТО ВО ТЕКОТ НА НОЌТА И СЕ 
ПРЕВРТУВАТЕ БЕЗБРОЈ ПАТИ ЗА 

ДА ЈА НАЈДЕТЕ СОВРШЕНАТА 
ПОЗИЦИЈА. 

3

Дали навистина причина за вашата несоница 
е стариот душек или пак се работи за друг 
проблем, најлесно ќе оцените ако преспиете 
неколку ноќи на друг душек. Ако квалитетот на 
сонот се подобри, тогаш бидете сигурни дека е 
време за нов душек.

ПОЛЕСНО ЗАСПИВАТЕ НА 
ГАРНИТУРАТА ВО ДНЕВНАТА 

СОБА, ВО ХОТЕЛ ИЛИ ВО 
КРЕВЕТОТ НА НЕКОЈ ЧЛЕН ОД 

ВАШЕТО СЕМЕЈСТВО.

2
Со текот на годините и најдобрите душеци ги 
губат своите перформанси, а тоа резултира 
со неправилна поддршка, на вашиот ‘рбет, 
и со болки насекаде, кои се резултат на 
неприродната позиција на телото во текот 
на ноќта.

СЕ БУДИТЕ УМОРНИ, 
ВКОЧАНЕТИ, СО БОЛКИ ВО 

ВРАТОТ ИЛИ ВО ДОЛНИОТ ДЕЛ 
НА ГРБОТ.

1

Новата генерација на душеци имаат 
технологија која балансирано ја распределува 
тежината врз површината, па така движењата 
на едната страна од креветот не се 
чувствуваат на другата половина.

АКО ВО ТЕКОТ НА НОЌТА ГИ 
ЧУВСТВУВАТЕ ДВИЖЕЊАТА 

КОИ ГИ ПРАВИ ПАРТНЕРОТ, НА 
ВАШАТА СТРАНА 

ОД КРЕВЕТОТ.

5

Ако душекот испушта звуци под вашата 
тежина, јасно е дека неговата внатрешност е 
дотрајана, иако можеби тоа не се забележува 
на прв поглед.

ДУШЕКОТ ШКРИПИ ИЛИ 
ПОПУШТА ПОД ВАШАТА 

ТЕЖИНА БЕЗ ДА СЕ ВРАТИ ВО 
ПРВОБИТНАТА ФОРМА ВО 

ПОТРЕБНОТО ВРЕМЕ. 

7
Душеците се склони кон собирање прав, 
полен, животински влакна, првут, бактерии 
и грини. Како што нивото на алергени се 
зголемува, постои ризик за појава на алергии, 
кивање, па дури и астма.

СЕ СЛУЧУВА ДА СЕ РАЗБУДИТЕ 
СО ОСИПИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА 

АЛЕРГИЈА ЗА КОЈА НЕМАТЕ 
ЛОГИЧНО ОБЈАСНУВАЊЕ.

8

Колку еден душек ќе потрае зависи од 
неговата гаранција, но и од низа други 
фактори како: фреквенцијата на користење, 
начинот на одржување, тежината која ја 
издржува и сл. Во просек, се препорачува 
душекот да се менува на секои 7 до 10 
години, во зависност од моделот.

ПОСТАР Е ОД 7 ГОДИНИ.

6

Ова е еден од највидливите знаци дека е 
време за нов душек. Ако душекот ја изгуби 
својата форма, бидете сигурни дека тоа 
штетно ќе се одрази врз вашето здравје 
порано или подоцна

ДУШЕКОТ ПОКАЖУВА 
ВИДЛИВИ ЗНАЦИ НА 

ИСТРОШЕНОСТ (СЕ ДЕФОРМИРА, 
ИМА ВДЛАБНАТИНИ И НЕРАМНИНИ 

ИЛИ ГРУТКИ НА ЈАДРОТО)
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7
За лицата во поодминати години, 
удобноста е неприкосновен императив 
при избор на душек. Повозрасните 
најчесто имаат проблеми со коските, 
зглобовите и ревматските промени.

Ним најчесто им се препорачува ортопедски 
душек, кој ќе овозможи ‘скелетот да остане во 
правилна позиција и душек на кој покривката 
му е изработена од природни материјали, кои 
делуваат како термо регулатор (волна, памук и 
сл.)

8
Понекогаш изборот на душек за 
брачен кревет, знае да биде отежнат 
заради различните карактеристики 
на партнерите, како што е различната 
телесна тежина или различното чувство 

за тоа што е удобен душек. 

При тоа, важно е двајцата партнери да бидат 
задоволни со душекот, а и за тоа има решение. 
Одредени компании за душеци, произведуваат 
брачен душек кој е составен од две индивидуални 
парчиња со различна цврстина  (тврда и мека 
страна), па секој од партнерите си ја одбира 
страната на која се чувствува најудобно.

KАКО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ 
ВИСТИНСКИОТ ДУШЕК 
ЗА ВАС

2
Пред да го купите вашиот душек, 
задолжително тестирајте го: 
најпрво легнете на грб и останете 
неколку минути во иста положба, а потоа 
свртете се странично или на стомак.

Доколку почувствувате дека душекот брзо се 
прилагодува на положбата на вашето тело, а 
притоа чувствувате дека не ви создава потисни 
точки кај зглобовите на телото – веројатно сте го 
пронашле вистинскиот.

Понатаму, проверете како душекот кој ви се 
допаѓа ја пренесува вашата тежина и тежината на 
партнерот.

3
Квалитетниот душек во никој случај 
не смее да ве отфрла, да се тресе и да 
вибрира по целата површина кога се 
превртувате. Исто така, кога станува 
збор за брачен душек, не смее да се 

чувствува движењето на партнерот на 
вашата половина.

Пожелно е душекот да биде 20 cm подолг од 
вашата висина, а стандардната ширина на 
душекот за едно лице е 90 или 100 cm. Доколку 
сте натпросечно високи или крупни, одберете 
поголема нестандардна димензија бидејќи за 
изборот на поголемиот или поширокиот душек 
никогаш нема да зажалите.

4
При изборот на душекот, треба да се има 
во предвид и платформата на која ќе 
биде поставен.
Долгогодишните истражувања 
покажуваат дека платформата во форма 

на летвички (латофлекс) претставува 
најдобра потпора, која пред се овозможува 

воздухот да циркулира, со што се спречува 
настанувањето на грини и паразити во душекот, а 
со тоа се продолжува неговиот век. Истовремено, 
вие сте заштитени од алергии и респираторни 
проблеми. Уште еден плус за латофлексот се 
неговите еластични својства, заради кои делува 
како амортизација помеѓу човечкото тело и 
креветот и на тој начин го намалува притисокот 
кој се создава врз ткивото, а со тоа и притисокот 
врз крвните садови.

6
Лицата со помала тежина треба да 
внимаваат душекот да има мека и удобна 
површина (најдобар избор се душеците 
со мемориска пена) бидејќи притисокот 
врз колковите или рамената кој може да 

се јави при лежење на тврд душек нема да 
исчезне со текот на времето.

Истото важи и за луѓе кои патат од лоша 
површинска циркулација: лежењето на тврд 
душек ќе биде болно за нив, па затоа треба да 
изберат квалитетен душек, на кој површинскиот 
слој му е изработен од мемориска пена која има 
својства да се прилагоди според тежината и 
топлината на телото.

1
Kвалитетот на спиењето во голема 
мера зависи од изборот на душекот и 
платформата на која е поставен.
Квалитетниот избор на душек и 
платформа ќе овозможи рамномерен 

распоред на тежината на телото, а воедно:

a.) ‘рбетниот столб да остане во правилна 
природна позиција, а зглобовите да се опуштени 
(ортопедскa поддршка).

б.) целосно опуштање на мускулатурата и 
правилна циркулација (анатомска поддршка).

в.) оптимална психолошка и емоционална 
удобност (психо-физиологија / ергономија).

5
Што се однесува на телесната тежина и 
изборот на душек, наш совет е секогаш 
да барате душек кој има свој „индикатор 
за тежина“, според кој лесно ќе можете 
да одредите дали тој модел на душек е 

соодветен за вас или не. 

Доколку сте покрупни односно потешки изберете 
потврд душек кој ќе може успешно да ја носи 
вашата тежина подолго време.



Нашата историја и нашите производи се родени во 
срцето на Тоскана, каде недопрената природа е наша 

муза 365 дена во годината.
Ние користиме исклучиво локална работна сила, 

обновливи материјали и материјали кои се рециклираат, 
со што ја чуваме околината чиста.

Нашата посветеност на задржување на чиста околина е 
наградена со најважните меѓународни сертификати за 

квалитет како што е сертификатот BS EN ISO 9001:2000 и 
патентот за вакуумско пакување на душеците.

Вакуумското пакување на душеците е иновативен 
пронајдок на Г – дин Магни во 1986 година, а истото 

е многу важно, бидејќи го гарантира и подобрува 
квалитетот и хигиената на душеците за време

на транспорт.
Освен тоа, благодарение на вакуумската амбалажа, 

душекот зазема многу помал простор во контејнерите за 
транспорт, со што се намалуваат трошоците и емисијата 

на CO2 при транспорт.
Помалку камиони на патиштата – почист воздух... 

бидејќи MAGNIFLEX ја сака природата!

MAGNIFLEX ЈА 
САКА ПРИРОДАТА

ВАКУУМСКО ПАКУВАЊЕ:
90% помал волумен на душеците

помала емисија на CO2

ТАЈНАТА НА
ЗДРАВИОТ СОН
Е ВО СРЦЕТО
НА ДУШЕЦИТЕ

Секој производ на MAGNIFLEX, вклучувајќи ги душеците, перниците и 
додатоците, се направени од високо квалитетни, но различни материјали 
кои излегуваат во пресрет и ги задоволуваат најразличните човечки 
потреби, истовремено нудејќи здрава поддршка за секој дел од вашето тело.



MEMOFORM MAGNIFOAM - НАЈДОБРАТА, 
ПАТЕНТИРАНА МЕМОРИ ПЕНА

Memoform Magnifoam е убедливо најмек од 
материјалите кои се користат за изработка на нашите 
душеци и нуди неспоредлива удобност во текот на 
ноќта. Благодарение на моменталната реакција на 
овој материјал на топлина и притисок, Memoform 
Magnifoam совршено ја следи линијата на силуетата, 
давајќи одлична поддршка на целото тело (посебно 
грбот). За кратко време се враќа во првобитната форма 
и се приспособува на движењата кои ги правиме во 
текот на ноќта, без да предизвика будење.
На тој начин му дава поддршка на грбот без да врши 
притисок на ‘рбетот или да спречува циркулација.

ШТО Е МЕМОРИ ПЕНА?

Извонреден материјал кој се адаптира на обликот на 
вашето тело. 
Нашите тела се неверојатна комбинација од конкавни 
и конвексни регии со силни, но сепак деликатни места 
како што се вратот, рамената и грбот. Мемори пената 
е дизајнирана за совршено да одговара на секој дел 
од телото, реагирајќи на тежината на нашето тело и 
неговата природна топлина. Таа се адаптира на нашиот 
облик и движења за време на спиењето давајќи ни 
чувство на леснотија, удобност и пријатност.

УДОБНОСТ БЕЗ ПРИТИСОК

Структурата на отворени ќелии на мемори пената и 
нејзината многу висока густина, овозможуваат таа 
да може совршено да се адаптира на телото без да 
врши притисок на ‘рбетот или да влијае негативно на 
лимфниот систем и на циркулацијата на крвта. Затоа 
меморипената е идеална за долготрајни лежења во 
кревет.

ШТО Е РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ МЕМОРИ 
ПЕНАТА И НЕКОИ ДРУГИ ВИСКО 
ЕЛАСТИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ?

Основна и многу важна разлика е тоа што на 
вообичаените полиуретански пени им треба повеќе 
време за откако ќе бидат натиснати, повторно да ја 
добијат оригиналната форма. Тоа е така, бидејќи тие 
се многу осетливи на топлина и притисок но немаат 
доволно еластичност, па лесно може да се случи да се 
направат дупки и вдлабнатини на душеците. Мемори 
пената на MAGNIFLEX реагира примарно на телесниот 
притисок, отколку на топлина и затоа се адаптира на 
телото со висока прецизност и за многу кратко време го 
враќа својот првобитен облик.

БЕНЕФИТ ОД ПРИСПОСОБЕНА ПОДДРШКА

Душекот кој е прецврст не му дозволува на телото да 

се постави во природна позиција и не ја следи линијата 
на силуетата, па така лесно може да предизвика 
компресија на грбот, рбетот, рамената и колковите.
Мемори пената на MAGNIFLEX се адаптира на телото 
со 85% прецизност и ги пополнува празните делови 
помеѓу грбот и главата, како и по целата должина на 
закривувањето на ‘рбетот.
Набргу ќе ги заборавите топлите и лепливи ноќи...

Нашите истражувања утврдија дека душек кој што 
е премек може да генерира прекумерна топлина. 
Мемори пената на MAGNIFLEX e изработена со 
уникатна формула на отворени ќелии способна 
да пропушта воздух, и има и термо регаулациски 
својства, апсорбирајќи го вишокот топлина и потоа 
ослободувајќи го само ако е неоопходно, создавајќи 
идеална микро клима за време на ноќта. 

MAGNIFLEX МАТЕРИЈАЛИ

AIRFORM ТЕХНОЛОГИЈА

Ја дистрибуира телесната тежина по зони и овозможува 
проток на воздух.
Секој дел од телото прави различен притисок на 
душекот, посебно деловите како што е главата, 
градниот кош и нозете. Без флексибилна поддршка 
‘рбетот не ја добива правилната, природна позиција, а 
со тоа се зголемува ризикот од искривување.
Посебната airform структура го подобрува протокот 
на воздух и истовремено ја прави мемори пената на 
MAGNIFLEX единствена на пазарот. Исто така, креира 
и важна зонална поддршка, давајќи им поткрепа на 
деловите од телото во зависност од нивните различни 
потреби. 3 зоналната структура ја обезбедува 
најважната поддршка за главата, трупот и нозете.

MAGNIFOAM ПЕНА

Нашата традиционална ортопедска пена нуди цврста 
поддршка без притисок во горниот дел на телото. 
MAGNIFOAM пената ќе ја сретнете во две верзии: 
поцврста и компресирана ELIOFORM пена и помеката 
и еластична ELIOSOFT пена.

ELIOFORM пената е направена од два вида на пенест 
(сунѓерест) материјал, од кој едниот дава цврстина, а 
другиот стабилност. Структурата е изработена од микро 
воздушни келии кои овозможуваат душекот да „дише“ и 
го прават здрава и хигиенска средина за спиење.

ELIOSOFT пената е материјал составен од микро ќелии 
меѓусебно поврзани со капилари со висок степен 
на густина, кои на материјалот му даваат цврстина, 
стабилност, но и нежност. Токму оваа структура го прави 
овој материјал помек споредено со ELIOFORM пената, 
притоа заджувајќи ги истите својства како и ELIOFORM. 

ИНОВАТИВНАТА И ПАТЕНТИРАНА 
MAGNIGEL ПЕНА

Овозможува чувство на лебдење на облак притоа 
давајќи му на телото беспрекорно ниво на комфор. 
Единствена структура која ја распространува 
топлината и брзо се лади, овозможувајќи постојана 
микроклима помеѓу телото и душекот, што обезбедува 
постојано чувство на свежина.

НОВАТА MAGNIGEL ПЕНА
Трета генерација на свежина и комфор.
MAGNIGEL пената е револуционерен материјал кој 
е уникатен по своите својства. Неверојатно мек, 
комфорен со исклучителна способност да пропушта 
воздух, длабоко во душекот.

КАКО СЕ РАЗЛИКУВА ОД ОСТАНАТИТЕ 
МАТЕРИЈАЛИ?
MAGNIGEL пената е екстремно свеж и ладен материјал, 
со научно докажан капацитет да ја дисперзира 
топлината. Има многу висока дисперзивна способност 
која го прави мек и неверојатно удобен. Составот 
на гелната пена исто така го олеснува протокот на 
воздух во структурата на душеците и перниците што 
придонесува за дополнителна проветреност и го 
одржува нивото на температурата во текот на ноќта.

КАКВИ ПРЕДНОСТИ ВИ НУДАТ ДУШЕЦИТЕ И 
ПЕРНИЦИТЕ НАПРАВЕНИ ОД MAGNIGEL ПЕНА?
Неспоредливо чувство на чистота и чувство на сувост 
на кожата за да можете да уживате во стабилно ниво на 
температура во текот на ноќта.MAGNIGEL е еколошки, 
отпорен на деформитети, а со тоа и со долг век.
Ви помага да се опуштите обезбедувајќи идеална 
подршка за вашето тело.



МEMOSOFT

Memosoft  е удобен , анатомски 
материјал кој го „прегрнува“ телото, 
давајќи чувство на екстремна 
мекост и неверојатен комфор. 
Неговите квалитети дополнително 
се подобруваат кога се комбинира 
со пени изработени од Memoform, 
Elioform или Eliosoft, обезбедувајќи 
уште понежна поддршка.

SUPER SOFT FIBRE

Чувството на мекост кое ни го 
даваат супер меките влакна, кои 
обезбедуваат проток на воздух, 
давајќи му удобна поддршка на 
целото тело. Овој материјал има 
посебен состав кој ни дава чувство 
на благосостојба и го подобрува 
чувството на комфор за време на 
спиењето. 

MALLOW (СЛЕЗОВА) ПЕНА

Јадрото изработено од хидро 
пената во комбинација со екстракти 
од слез обезбедува мека, комфорна 
поддршка. Слезот има анти-
воспалителни својства, смирувачко 
и благотворно влијание, што го 
прави овој материјал извор на 
благосостојба за нервниот систем.

ЕCOGREEN

Ecogreen е техно-природен, 
флекси-билен и ортопедски 
материјал кој помага да се осигура 
правилнa положба на рамената, 
грбот и екстремитетите.  Неговата 
структура на келии базирани 
на вода и есенцијални масла, го 
стимулира протокот на воздухот и 
ги задржува душеците ладни и суви. 

AQUABREEZE

Aquabreeze е пена на најновата 
генерација со голема моќ на 
пропустливост на воздухот која го 
продолжува векот на траење на 
душекот и го прави душекот многу 
удобен.

ЏЕБНО ЈАДРО

Џебното јадро во Magniflex 
душеците се изработени од кален 
челик, материјал кој гарантира 
флексибилност и отпорност 
на деформации. За оптимално 
користење на душек со пружини, 
неопходна е цврста подлога.

ЛЕН

Ленот е најсоодветен за попол-
нување на летната страна на душекот 
затоа што обезбедува чувство на 
свежина при допир со кожата на 
телото. Покрај тоа благодарејќи на 
неговата молекуларна структура, 
ленот успева да ја абсорбира 
влагата која што ја испушта телото 
за време на спиење, овозможувајќи 
подоцна да испари.

ПАМУК

Памукот е мек материјал, но сепак 
неговото влакно е издржливо и 
тешко се оштетува. Најистакната 
негова карактеристика е протокот 
на воздух кој што го обезбедува, со 
што останува свеж и при контактот 
со кожата. Неговата структура која 
што апсорбира голем дел од влагата 
помага да се одржи кожата сува.

СВИЛА

Свилата е секако најфиното и 
најсилното природно влакно, 
со голема механичка сила и 
еластичност, а покрај тоа останува 
мека и пријатна на допир. Еден од 
најпосакуваните материјали во 
светот, свилата е одличен изолатор 
обезбедувајќи топлина во зима и 
свежина во лето.

КОЊСКИ ВЛАКНА

Коњските влакна се користеле 
уште од античко време за 
полнење на кревети и душеци 
поради нивната неверојатна 
еластичност. Влакната од коњ 
не ја губат својата природна 
флексибилност и бргу ја 
добиваат својата оригинална 
форма, обезбедувајќи го 
истото ниво на комфор низ 
времето. Благодарение на 
неговите хидроскопски свој-
ства, влакното ја абсорбира 
влагата со што се обезбедува 
телото да остане ладно и суво.

ВЛАКНА - КАМИЛА

Влакното од камила е 
идеално за полнење на 
зимски душеци затоа што 
има структура која што 
ја задржува топлината. 
Нејзините хидроскопски 
способности овозможуваат 
да се апсорбира влагата 
која што телото ја испушта 
и помагаат таа да испари, 
зачувувајќи ја микро 
климата константно сува и 
пријатна.

ПЕРДУВИ ОД ГУСКА

Заради нивните хемиски и 
физички својства , пердувите 
од гуска можат да ја 
регулираат микроклимата 
на телото. Тие задржуваат 
големо количество на 
воздух и ја задржуваат 
телесната температура 
константна според условите 
на надворешната околина, 
оставајќи ја кожата слободна 
да дише. 

КАШМИР

Кашмирот е многу меко 
животинско влакно, коешто 
одбива нечистотија а по-
себно прашина. Неговиот 
неверојатен капацитет да го 
затвора воздухот овозможува 
висок степен на топлинска 
изолација која осигурува 
константна топлина и во 
зимските месеци.

ПРИРОДНИ МАТЕРИЈАЛИ



MAGNIFLEX е во постојана потрага по решенија кои ќе 
го подобрат квалитетот на сонот и спиењто.
Испитувањата направени во нашите лабаратории, 
покажуваат дека голем удел во квалитетот на сонот 
има и квалитетот на ткаенината од која е изработена 
навлаката на душекот.
Токму затоа, ние произведовме палета од најразлични 
материјали кои се изработени од природни, синтетички 
и иновативни материјали, а кои комбинирани меѓу 
себе нудат висок степен на пропустливост на воздух, 
имаат голема моќ на апсорпција на влага и се 
карактеризираат со анти-алергиски, анти-бактериски, 
анти-статички и огноотпорни својства.

ВАЖНОСТА НА
НАВЛАКАТА



OUTLAST

Outlast ткаенината е првично 
дизајнирана за скафандерите кои 
ги носат астронаутите. Структурата 
на оваа ткаенина се состои од 
милиони мали сфери, направени 
од специјален восок кој се топи на 
36 степени. Процесот на топење 
започнува како резултат на 
порастот на телесната температура, 
така што ја апсорбира вишокот 
на топлина и ја акумулира. Кога 
телесната температура е стабилна 
и е „под точката на топење“ сферите 
почнуваат да ја ослободуваат 
акумулираната енергија во форма 
на топлина.

VISCOSE (ВИСКОЗА)

Viscose (вискозата) е ткаенина која 
е изработена од дрвна целулоза 
и според начинот на преработка 
може да имитира неколку вида на 
природни ткаенини. Отпорна е на 
молци, не предизвикува потење и 
дозволува проток на воздух. Нежна, 
трајна и лесно се пере.

MAGNICOOL ТКАЕНИНА

MagniCool e иновативна ткаенина за 
терморегулација, која благодарение 
на илјадниците микрочестички од 
силикатен материјал распоредени 
помеѓу влакната, обезбедува 
моментално чувство на свежина. 
Ладната, мека ткаенина на допир 
ја намалува влагата и обезбедува 
зголемена пропусливост на 
воздухот.

MAGNIFLEX STYLE

MagniflexStyle e ткаенина која има 
голема пропусливост на воздухот 
и обезбедува хигиенска средина 
за спиење. На допир е мека како 
кадифе ие е карактеристична по 
тоа што има голема моќ на впивање 
на влагата, оставајќи ја прекривката 
сува и пријатна за спиење.

MAGNIPRPTECT

MagniProtect е ткаенина во која 
има комбинација на везикули и 
технологии на сребро дизајнирани 
да го инхибираат растот и упор-
носта на бактериите и вирусите 
на ткаенините кои инаку би 
предизвикале ширење и пренос на 
патогени. Сребрената технологија ги 
таргетира и бактериите и вирусите, 
ефикасно инхибирајќи ја нивната 
репликација. 

САТЕНСКА ВИСКОЗА

Прекривката од сатенска вискоза 
ги комбинира својствата од 
вискоза, која има мек и свилен 
допир, со квалитетите на сатенот 
кој што е елегантен материјал со 
сјаен надворешен изглед. Заедно, 
тие имаат одличен капацитет да 
ја отстрануваат влагата што го 
олеснува протокот на воздух на 
душекот. 

3D ТКАЕНИНА

3D ткаенината има структура на 
микро – мрежа со неспоредлив 
капацитет за елиминирање на 
влажност во текот на ноќта. Оваа 
ткаенина се суши четири пати 
побрзо од памучната ткаенина, 
а истовремено е мека и нежна. 
Специфичната структура ја прави 
оваа ткаенина издржлива, ги 
неутрализира непријатните миризби 
и ја одржува свежината. Совршена 
за оние кои се потат прекумерно во 
текот на ноќта.

ОРГАНСКИ ПАМУК

Покривката на душеците е на-
правена од органски памук, свеж 
материјал со пријатно допирно 
чувство кој што гарантира 
максимален проток на воздух. Вакви 
100% органски материјали се со 
сертификат "ГОТС"од акредитирано 
етички и околински сертифицирано 
тело , кое гарантира дека овие 
материјали се произведени на начин 
кој што не им штети ниту на човекот 
ниту на околината.

100% ПАМУК

Памукот е растителен материјал 
препознатлив по своите хидро-
скопски и анти-статични својства 
како и по протокот на воздух. 
Материјалот има висок степен на 
апсорбција.Мек на допир и удобен, 
овозможувајќи и на кожата да дише 
и обезбедувајќи освежувачки ноќен 
сон.

BAMBOO (БАМБУСНА) 

Бамбусот во својот состав содржи 
пектин, кој е здрав за човечката кожа, 
бидејќи ја штити од воспаленија 
и ја остава свежа. Бамбусовата 
ткаенина нуди одлична вентилација 
и ја апсорбира влагата. Исто како 
растението, така и бамбусовата 
ткаенина има одлична трајност и ја 
задржува првобитната форма, дури 
и по многу перења.

ПРИРОДНИ МАТЕРИЈАЛИ





Дали душекот е доволно цврст или 
мек е индивидуална перцепција на 
секој поединец, а истата зависи од 
различните телесни карактеристики 
на човекот.
Dual Core е иновативна технологија, 
дизајнирана од страна на нашата 
компанија која им овозможува на 
партнерите со различни потреби да 
го делат креветот, без да прават компромис.
Благодарение на разновидноста на материјалите кои 
се користат за производство на еден душек во однос на 
комфорот кој го нудат, ние произведовме брачен душек со 
две индивидуални парчиња кои можат да понудат различна 
поддршка и комфор во истиот душек.

Анатомските и патентирани 
материјали кои се користат при 
изработка на нашите душеци се 
клучот на единствената TURNLESS 
технологија.
Меките материјали совршено се 
адаптираат на силуетата на секоја 
индивидуа со што се намалува 
притисокот врз потисните точки 
(рамена, колкови и колена).
Крвната циркулација се одвива непречено, што резултира со 
мирен и длабок сон, значително помал број на превртувања 
во текот на ноќта и без прекини во РЕМ фазите на сонот.

DUAL CORE 
ТЕХНОЛОГИЈА
...бидејќи бракот повеќе не е 
компромис

TURNLESS 
ТЕХНОЛОГИЈА

E C H N O L O G Y

DUAL 
CORE 



ДУШЕЦИ



CLASSIC
LINE
Основна линија со проверен квалитет препознатлив исклучиво за 
Magniflex...

1. Навлака изработена од Magniflex Style ткаенина која 
пропушта воздух

2. Memoform Magnifoam полнење со патентирана мемори пена 
3. Хипоалeргени влакна за дополнителна удобност
4. Elioform јадро 16 cm

Навлака изработена од
Magniflex style ткаенина,

прекрасна на допир

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ?
Навлака исполнета со патентирана Memoform Magnifoam мемори пена која се прилагодува на телото 
според неговата топлина и притисок
Elioform јадрото дава цврста поддршка на целото тело, но не генерира компресија
Зголемен проток на воздухот заради неговата навлака изработена од ткаенината  Magniflex Style

ПРЕПОРАКА

Препорачан од ортопеди за 
деца во раст и развој и 

стари лица
СУПЕР МЕК

МЕК

СРЕДНО МЕК

СРЕДНО ТВРД

ТВРД

НИВО НА КОМФОРВИСИНА

18cm

Медицинска и ортопедска подршка за совршена потпора на грбот

1
2

3

4

RIPOSO
CLASSIC LINE

ГАРАНЦИЈА
8

ГОДИНИ



Навлака изработена од 
вискозна ткаенина, 

прекрасна на допир која
лесно се вади и пере

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ?
Навлака изработена од вискозна ткаенина, прекрасна на допир која лесно се вади и пере
Дополнителен слој од патентираната Memoform Magnifoam мемори пена која нуди дополнителна 
удобност на ‘рбетниот столб и целокупната мускулна маса
Eliоsoft јадрото дава цврста поддршка на целото тело, но не генерира компресија
Навлака изработена од вискозна ткаенина, прекрасна на допир која лесно се вади и пере

ПРЕПОРАКА
Препорачан за они кои 

претпочитаат мека поддршка, 
но не се откажуваат од 

придобивките на мемори пената
СУПЕР МЕК

МЕК

СРЕДНО МЕК

СРЕДНО ТВРД

ТВРД

НИВО НА КОМФОРВИСИНА

18cm

Нежна ортопедска подршка за совршена потпора на ̀ рбeтот

1
2

3

4

XS
CLASSIC LINE

ГАРАНЦИЈА
8

ГОДИНИ

1. Навлака изработена од вискозна ткаенина, која лесно се 
вади и пере

2. Хипоалгени влакна за дополнителна удобност
3. Memoform Magnifoam слој со патентирана мемори 

пена 4см
4. Eliosoft меко ортопедско јадро од 14см

Навлака изработена од 
вискозна ткаенина, 

со ефект на масажер 

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ?
Навлака исполнета со патентирана Memoform Magnifoam мемори пена која делува како масажер заради 
испакнатите пирамидални форми на пената
Правилна и зонска поддршка со зголемена циркулација и блага масажа
Eliоsoft јадрото дава цврста поддршка на целото тело, но не генерира компресија
Навлака изработена од вискозна ткаенина, прекрасна на допир која лесно се вади и пере

ПРЕПОРАКА
Препорачан за они кои 

претпочитаат мека поддршка, 
но не се откажуваат од при- 

добивките на мемори пената
СУПЕР МЕК

МЕК

СРЕДНО МЕК

СРЕДНО ТВРД

ТВРД

НИВО НА КОМФОРВИСИНА

22cm

Регенеративна масажа и зголемена циркулација преку целата ноќ

1
2

3

4

MASSAGGIO LIGHT
CLASSIC LINE

ГАРАНЦИЈА
8

ГОДИНИ

1. Навлака изработена од вискозна ткаенина, прекрасна 
на допир

2. Memoform magnifoam псо патентирана мемори пена 
3. Хипоалгени влакна за дополнителна удобност
4. Eliosoft јадро 18 cm



Навлака изработена од 
вискозна ткаенина, 

прекрасна на допир која
лесно се вади и пере

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ?
Навлака исполнета со патентирана Memoform Magnifoam мемори пена која делува како масажер заради 
испакнатите пирамидални форми на пената
Дополнителен слој од патентираната Memoform Magnifoam мемори пена која нуди дополнителна 
удобност на ‘рбетниот столб и целокупната мускулна маса
Elioform јадро кое поради неговата микроцелуларна структура на пена со висока густина, обезбедува 
цврста ортопедска поддршка на 'рбетот
Навлака изработена од вискозна ткаенина, прекрасна на допир која лесно се вади и пере

ПРЕПОРАКА
Препорачан за они кои 

претпочитаат цврста поддршка, 
но не се откажуваат од 

придобивките на мемори пената
СУПЕР МЕК

МЕК

СРЕДНО МЕК

СРЕДНО ТВРД

ТВРД

НИВО НА КОМФОРВИСИНА

25cm

Релаксирачко чувство на масажа во текот на целата ноќ

1

2 3
4

5

MASSAGIO DELUXE
CLASSIC LINE

ГАРАНЦИЈА
8

ГОДИНИ

1. Навлака изработена од вискозна ткаенина, прекрасна на 
допир

2. Memoform Magnifoam полнење со патентирана мемори 
пена 2см

3. Хипоалгени влакна за дополнителна удобност
4. Слој од патентирана Memoform magnifoam мемори пена 2см
5. Elioform цврсто ортопедско јадро од 19см

Навлака изработена од 
вискозна ткаенина, 

прекрасна на допир која
лесно се вади и пере

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ?
Навлаката е исполнета со патентирана Memoform Magnifoam мемори пена која се прилагодува на 
телото според неговата топлина и притисок
Eliosoft јадрото дава правилна, зонска поддршка на скелетот и  делува како масажер  заради 
испакнатите пирамидални форми на пената
Elioform јадрото дава правилна ортопедска поддршка на ‘рбетниот столб и нежно го задржува телото во 
природна позиција
Навлака изработена од вискозна ткаенина, прекрасна на допир која лесно се вади и пере

ПРЕПОРАКА

Препорачан за сите кои имаат 
канцелариска работа и 

недоволна физичка активност
СУПЕР МЕК

МЕК

СРЕДНО МЕК

СРЕДНО ТВРД

ТВРД

НИВО НА КОМФОРВИСИНА

25cm

Чувство на вистинска масажа која релаксира додека спиете

1
2 3

4
5

MEMORABILE
CLASSIC LINE

ГАРАНЦИЈА
10

ГОДИНИ

1. Навлака изработена од вискозна ткаенина, прекрасна 
на допир

2. Memoform Magnifoam полнење  со патентирана мемори 
пена 2см 

3. Супер  меко полнење за дополнителен комфор
4. Eliosoft јадро, профилирано сечено со 5 зони на поддршка 5см
5. Elioform цврсто ортопедско јадро од 18см



PLEASURE
LINE
Технолошки супериорна линија креирана за вашите карактеристики, 
за ослободување на потисните точки, за терморегулација и за оние 
кои уживаат во спиењето...

1. Навлака изработена MagniCool  ткаенина која го помага 
ефектот на разладување

2. Memosoft полнење  во комбинација со супер меки влакна за 
дополнителен комфор

3. Aquabreeze слој со голема моќ за пропусливост на воздухот 5cm
4. Eliosoft ортопедско јадро од 16см

Навлака изработена 
MagniCool ткаенина која 

го помага ефектот на 
разладување

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ?
Навлаката е исполнета со патентирана Memosoft пена и супер меки влакна која се прилагодува на 
телото според неговата топлина и притисок
Аquabreeze слојот го подобрува протокот на воздухот низ душекот и дава чувство на свежина
Eliosoft јадрото дава правилна ортопедска поддршка на ‘рбетниот столб и нежно го задржува телото во 
природна позиција
Навлака изработена од MagniCool ткаенина која делува како терморегулатор и ви дава чувство на 
свежина во текот на целата ноќ

ПРЕПОРАКА

Препорачан за луѓе кои имаат 
проблеми со потење 

во текот на ноќта
СУПЕР МЕК

МЕК

СРЕДНО МЕК

СРЕДНО ТВРД

ТВРД

НИВО НА КОМФОРВИСИНА

25cm

Планинска свежина, мекост и комфор

1

2
3

4

MAGNICOOL SOFT
PLEASURE LINE

ГАРАНЦИЈА
12

ГОДИНИ



1. Навлака изработена од вискознa Outlast ткаенина која делува 
како терморегулатор

2. Memoform Magnifoam полнење со патентирана мемори пена 2см 
3. Анти-алерген слој кој овозможува проток на воздух
4. Слој од патентирана Memoform magnifoam мемори пена 5см
5. Eliosoft меко ортопедско јадро од 17см

Навлака изработена
од вискозна Оutlast

ткаенина која делува
како термо регулатор

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ?
Двостран душек: мека и тврда страна, со можност за три различни нивоа на поддршка
Навлаката е исполнета со патентирана Memoform Magnifoam мемори пена која се прилагодува на 
телото според неговата топлина и притисок
Дополнителен слој од 5см од патентирана Memoform Magnifoam мемори пена која нуди дополнителна 
удобност на ‘рбетниот столб и целокупната мускулна маса
Навлака изработена од Outlast вискозна ткаенина, која делува како совршен термо регулатор и лесно се 
вади и пере

ПРЕПОРАКА
Препорачан за партнери со 

различни потреби и оние кои 
трпат температурни 

разлики на телото
СУПЕР МЕК

МЕК

СРЕДНО МЕК

СРЕДНО ТВРД

ТВРД

НИВО НА КОМФОРВИСИНА

25cm

Патентот на NASA за термо регулција, во вашиот дом

1
2 3

4

5

DOLCE VITA
PLEASURE LINE

ГАРАНЦИЈА
12

ГОДИНИ

1. Навлака изработена од вискозна ткаенина, прекрасна на допир
2. Memoform Magnifoam полнење со патентирана мемори пена
3. Хипоалгени влакна за дополнителна удобност
4. Дополнителен слој од Memoform Magnifoam патентирана 

мемори пена од 2см
5. Џебно жичено јадро (430м2) сместено во ќелија од 

микроклеточна пена со висока густина 22см

Навлака изработена од 
вискозна ткаенина, 

прекрасна на допир која
лесно се вади и пере

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ?

Препорачан за луѓе не се 
откажуваат од придобивките 

на жиченото јадро 
кај душеците 

СУПЕР МЕК

МЕК

СРЕДНО МЕК

СРЕДНО ТВРД

ТВРД

НИВО НА КОМФОРВИСИНА

25cm

Нежна поддршка и освежувачи сон во текот на целата ноќ

1

2
3

4

5

SONNO SPRING EXCELLENCE
PLEASURE LINE

ГАРАНЦИЈА
8

ГОДИНИ

Навлаката е исполнета со патентирана Memoform Magnifoam мемори пена која се прилагодува на 
телото според неговата топлина и притисок
Дополнителен слој од 2см од патентирана Memoform Magnifoam мемори пена која нуди дополнителна 
удобност на ‘рбетниот столб и целокупната мускулна маса
Џебно жичено јадро со 430 пружини на m2 кои се дизајнирани да реагираат на тежината на телото, 
гарантирајќи флексибилност и отпорност на деформации
Навлака изработена од вискозна ткаенина, прекрасна на допир која лесно се вади и пере

ПРЕПОРАКА



1. Навлака изработена од вискознa Outlast ткаенина која делува 
како терморегулатор

2. Memoform Magnifoam полнење  со патентирана мемори пена 2см 
3. Eliosoft профилиран слој за растегнување 2см
4. Elioform профилиран слој за растегнување 8,5см
5. Elioform цврсто ортопедско јадро од 17см

Навлака изработена
од вискозна Оutlast

ткаенина која делува
како термо регулатор

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ?
    Лојални на својата историја, MAGNIFLEX отиде чекор понатаму во иновативната технологија наменета да му служи на 
добриот сон и целосната благосостојба.
    Благодарение на цела една серија ергономски тестови и испитувања, развиени со помош на Факултетот за машинско 
инжињерство од Сарагоса, MAGNIFLEX создаде душек кој вотекот на ноќта го растегнува ‘рбетот, лумбалниот дел, 
дорзалниот дел и вратните пршлени, како и нозете. Со тоа телото се опушта, мускулите се релаксираат, а болката исчезнува.
      MAGNISTRECH е совршен за сите оние кои имаат стресна работа, канцелариска работа пред компјутер, болки во грбот, а 
особено е корисен за спортисти.
      Одмор кој започнува со пријатна масажа, здрав сон кој ве полни со енергија и будење без болки - тоа го може само MAGNISTRECH.

ПРЕПОРАКА

Препорачан за физички 
активни луѓе, спортисти и сите 

оние на кои им треба масажа 
по напорниот ден

СУПЕР МЕК

МЕК

СРЕДНО МЕК

СРЕДНО ТВРД

ТВРД

НИВО НА КОМФОРВИСИНА

25cm

Професионален механизам за професионални спортисти

1
2

3 4

5

MAGNISTRETCH
PLEASURE LINE

ГАРАНЦИЈА
12

ГОДИНИ



LUXURY
LINE
Луксуз креиран од најдобрите сомнолози, изработен од 
најквалитетните материјали и врвни технологии за Здрав сон, 
а создаден специјално за Вас и Вашиот дом...

Навлака изработена
од вискозна Оutlast

ткаенина која делува
како терморегулатор

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ?
Двостран душек: мека и тврда страна, со можност за три различни нивоа на поддршка
Слој од слезова пена со исклучителна способност да “дише” и има ефект на арома терапија, 
истовремено давајќи поддршка на целото тело и неодолив комфор
Дополнителен слој од 5см од патентираната Memoform Magnifoam мемори пена која нуди дополнителна 
удобност на ‘рбетниот столб и целокупната мускулна маса
Eliosoft јадрото дава правилна ортопедска поддршка на ‘рбетниот столб и нежно го задржува телото во 
природна позиција
Навлака изработена од Outlast вискозна ткаенина која делува како совршен терморегулатор

ПРЕПОРАКА

Препорачан за партнери со 
различни потреби, кои 

преферираат луксуз
СУПЕР МЕК

МЕК

СРЕДНО МЕК

СРЕДНО ТВРД

ТВРД

НИВО НА КОМФОРВИСИНА

30cm

Перфекција при следење на природната линија на телото

1
2 3

6

54

AUDACE GRANDE
LUXURY LINE

ГАРАНЦИЈА
12

ГОДИНИ

1. Навлака изработена од вискозна Outlast ткаенина која делува 
како терморегулатор

2. Memoform Мagnifoam полнење со патентирана мемори пена 2см
3. Супер меко полнење за дополнителен комфор 
4. Memoform Мagnifoam топер со патентирана мемори пена 6см
5. Слој од слезова пена со ефект на арома терапија 3см
6.  Eliosoft јадро 19см



1. Навлака изработена од вискозна Outlast ткаенина
2. Memoform Мagnifoam полнење со патентирана мемори пена 2см 
3. Memosoft полнење  во комбинација со супер меки влакна за 
4. Memoform Мagnifoam полнење со патентирана мемори пена 4см
5. Aquabreeze слој со голема моќ за пропусливост на воздухот 4cm 
6. Memoform Мagnifoam полнење со патентирана мемори пена 3см 
7. Elioform ортопедско јадро од 3см
8. Џебно жичено јадро (600м2) сместено во ќелија од микроклеточна 

пена со висока густина

Навлака изработена
од вискозна Оutlast

ткаенина која делува
како терморегулатор

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ?
Навлаката изработена од Outlast вискозна ткаенина која делува како терморегулатор, исполнета со 
Memosoft пена, Memoform патентирана мемори пена и супер меки влакна за поголема удобност
Аquabreeze слојот го подобрува протокот на воздухот низ душекот и дава чувство на свежина
Дополнителни два слоја од пантентираната Magnifoam Memoform мемори пена за дополнителна 
удобност на ‘рбетниот столб и целокупната мускулна маса
Џебно жичено јадро (600м2) со голема флексибилност и отпорност на деформации, создадено за 
идеална поддршка на вашиот 
Elioform јадрото дава цврста подлога на целото тело, но не генерира компресија

ПРЕПОРАКА
Препорачан за луѓе не се 

откажуваат од придобивките 
на жиченото јадро 

кај душеците
СУПЕР МЕК

МЕК

СРЕДНО МЕК

СРЕДНО ТВРД

ТВРД

НИВО НА КОМФОРВИСИНА

33cm

Елегантен дизајн во комбинација со напредна технлогија

1 2 3

6

7
8

5

4

AUDACE HYBRID
LUXURY LINE

ГАРАНЦИЈА
12

ГОДИНИ

1. Навлака изработена од вискозна Outlast ткаенина која делува 
како терморегулатор

2. Memoform Мagnifoam полнење со патентирана мемори пена 2см  
3. Супер меко полнење
4. Слој од Memoform Magnifoam патентирана мемори пена 6см 
5. Eliosoft јадро, брановидно профилирано за подобрена зонска 

поддршка 10cm
6. Elioform јадро, брановидно профилирано за подобрена зонска 

поддршка 10cm

Навлака изработена
од вискозна Оutlast

ткаенина која делува
како терморегулатор

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ?
Двостран душек: мека и тврда страна, со можност за три различни нивоа на поддршка
Навлаката е исполнета со патентирана Memoform Magnifoam мемори пена која се прилагодува на 
телото според неговата топлина и притисок
Дополнителен слој од 6см од патентираната Memoform Magnifoam мемори пена која нуди дополнителна 
удобност на ‘рбетниот столб и целокупната мускулна маса
Профилирани Eliosoft и Elioform јадра кои даваат правилна зонска поддршка на `рбетниот столб и 
нежно го задржуваат телото во природна позиција
Навлака изработена од Outlast вискозна ткаенина, која делува како совршен терморегулатор

ПРЕПОРАКА
Препорачан за партнери со 

различни потреби, за оние кои 
не прават компромиси и кои 

преферираат луксуз
СУПЕР МЕК

МЕК

СРЕДНО МЕК

СРЕДНО ТВРД

ТВРД

НИВО НА КОМФОРВИСИНА

30cm

Совршен спој на напредна технологија за мирен сон

1
2 3

6
5

4

AUDACE EVO
LUXURY LINE

ГАРАНЦИЈА
12

ГОДИНИ



1. Навлака изработена од сатен и вискоза, луксузна и прекрасна на допир
2. Зимска страна: полнење со кашмир и волна
3. Анти-алергиска и анти-бактериска влошка
4. Memoform magnifoam полнење со патентирана мемори пена 2 см
5. Зајакнување на сите четири страни на душекот со дебелина од 5 см
6. Слој од слезова пена со ефект на арома терапија 3 см
7. Слој од патентирана Memoform magnifoam мемори пена 3 см
8. Elioform јадро 17 см
9. Aquabreeze слој со голема моќ на пропустливост на воздух 3 см
10.Слој од патентирана Memoform magnifoam мемори пена 2 см
11.Летна страна: полнење од лен и свила

1 2 3 4

5
6 7

8

9
10

11

Навлака изработена
сатен и вискоза, 

луксузна и прекрасна
на допир

ЗОШТО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ?

ПРЕПОРАКА
Препорачан за партнери со 

различни потреби, за оние кои 
не прават компромиси и кои го 
преферираат луксузот и домаСУПЕР МЕК

МЕК

СРЕДНО МЕК

СРЕДНО ТВРД

ТВРД

НИВО НА КОМФОРВИСИНА

35cm

Бесценети природни материјали и поддршка во пет зони

MAESTRO DUAL
PLATINUM LINE

ГАРАНЦИЈА
12

ГОДИНИ

Најлуксузниот душек во Италија од колекцијата 2018 година, совршен спој на природата и современата технологија
Двостран душек: зимска и летна, мека и тврда страна, со можност за четири различни нивоа на поддршка
Зацврстени четири страни на душекот за подобрена позиција на телото при странично седење
Слојот од слезова пена е мек, со исклучителна способност да „дише“ и има ефект на арома терапија. Истовремено, 
дава поддршка на целото тело и неодолив комфор
Aquabreeze слојот го подобрува протокот на воздух низ душекот и дава чувство на свежина
Патентираната Memoform Magnifoam мемори пена нуди дополнителна удобност на ‘рбетниот столб и целокупната 
мускулна маса
Elioform јадрото дава цврста подлога на целото тело, но не генерира компресија
Навлака изработена од сатен и вискоза, прекрасна на допир и со луксузен изглед

PLATINUM
LINE
Луксуз креиран од најдобрите сомнолози, изработен од 
најквалитетните материјали и врвни технологии за Здрав сон, 
а создаден специјално за Вас и Вашиот дом...

ATRIUM



Последниот крик на технологијата во корист на вашето здравје

VIRTUOSO
PLATINUM LINE

ГАРАНЦИЈА
25

ГОДИНИ

ПРЕПОРАКА

СУПЕР МЕК

МЕК

СРЕДНО МЕК

СРЕДНО ТВРД

ТВРД

НИВО НА КОМФОРВИСИНА

40cm

* Препорачан за оние кои не се 
задоволуваат со ништо помалку од 
најмодерното, најлуксузното и најдоброто, 
а воедно се верни на традицијата

* Единствен душек кој е рачно доработуван, 
   совршено до детаљ
* Затоа што ја содржи уникатната 
   HD Memory пена со најголема издржливост
* Погоден за сите четири годишни времиња, 
   со летна и зимска страна
* Затоа што ги предизвикува и најголемите 
   хедонисти со материјалите од :

-  ЕКСКЛУЗИВЕН КАШМИР
-  ЧИСТА ПРИРОДНА СВИЛА
-  ОРГАНСКИ ПАМУК 
-  100% ЛЕН

А за перфекционистите и оние кои се 
покоруваат на своите желби и потреби, 
додадени се:

-  КОЊСКИ ВЛАКНА ЗА НЕЖЕН ФИННИШ
-  ВОЛНА ИЗРАБОТЕНА ОД КАМИЛАЗА 
   НЕПОВТОРЛИВА МЕКОСТ
-  НАЈКВАЛИТЕТНА МЕРИНО ВОЛНА 
   ЗА СОВРШЕНА ТЕРМО РЕГУЛАЦИЈА
-  СЛЕЗОВА ПЕНА СО ЕФЕКТ НА 
    АРОМА ТЕРАПИЈА

И се тоа околу ортопедската заштитна основа 
на Eliosoft Breeze

1. Навлака направена од сатен и вискоза
2. Зимска страна: 
   *полнење од кашмир, мерино волна, 
     волна од влакна од камила, коњски влакна
3. Слој од слезова пена од 3см
4. Слој од HD мемори пена кој овозможува 
4. проток на воздух од 6 см
5. Eliosoft Breeze јадро од 14см
4. Слој од HD мемори пена кој овозможува 
    проток на воздух од 6 см
5. Слој од слезова пена од 3см
6. Летна страна:
   *полнење од свила, лен, коњски влакна 
    и памук

ШТО ГО ПРАВИ VIRTUOSO 
НАЈЛУКСУЗНИОТ ДУШЕК ВО МАКЕДОНИЈА?

КАКО Е 
НАПРАВЕН?

ATRIUM



ПЕРНИЦИ



Брановидната форма дава поддршка на вратот 
и ја презема тежината на главата, нудејќи 
двојно решение за удобност.

60 x 43 x 11/10cm

Задржана традиционалната форма на сапун, 
омилена кај мнозинство луѓе.

72 x 42 x 12cm

Задржана традиционалната форма на сапун, 
омилена кај мнозинство луѓе.

72 x 42 x 15cm

WAVE

STANDARD

MAXI

C
L

A
S

S
IC

O

ЗОШТО ДА ГИ ИЗБЕРЕТЕ?
Memoform Magnifoam патентираната пена се прилагодува според 
тежината на вратот и главата, нудејќи совршена поддршка и 
опуштање на мускулите. Навлаката е направена од вискозна ткаенина 
со модерен дезен, прекрасна и мека на допир

Препорачливи за луѓе кои сакаат 
помеки пониски перници.

Задржана традиционалната форма на сапун, 
омилена кај мнозинство луѓе
                                                 72 x 42 x 13cm

Брановидната форма дава поддршка на вратот 
и ја презема тежината на главата, нудејќи 
двојно решение за удобност
                                      67 x 42 x 12/10/8cm

Double Support Standard е перница со 
две различни страни во комбинација од 
патентираната Memoform Magnifoam пена 
која се обликува и прилагодува според 
тежината на вратот и главата од едната страна 
и иновативната Magnigel пена – материјал кој е 
исклучително мек, свеж и дозволува проток на 
воздух, од другата. 
                      72 x 42 x 14cm

WAVE

STANDARD

DOUBLE SUPPORT

M
A

G
N

IG
E

L

ЗОШТО ДА ГИ ИЗБЕРЕТЕ?
Magnigel пената од која се изработени овие перници е иновативна 
технологија која има моќ да ја дисперзира топлината од лицето и 
главата, врз целата површина на перницата, оставајќи го местото 
на кое лежите свежо и суво. Навлаката е направена од вискозна 
ткаенина која го намалува потењето и го потпомага ефектот на 
дисперзија на топлина на Magnigel пената.

Препорачливи се за луѓе кои сакаат 
поцврсти и повисоки перници



Брановидната форма дава поддршка на вратот 
и ја презема тежината на главата, нудејќи 
двојно решение за удобност

60x 43 x 11/10cm

Задржана традиционалната форма на сапун, 
омилена кај мнозинство луѓе

72 x 42 x 12cm

Задржана традиционалната форма на сапун, 
омилена кај мнозинство луѓе, но значително 
повисока  

72 x 42 x 15cm

STANDARD

WAVE

MAXI

O
U

T
L

A
S

T

ЗОШТО ДА ГИ ИЗБЕРЕТЕ?
Memoform Magnifoam патентираната пена се прилагодува според 
тежината на вратот и главата, нудејќи совршена поддршка и 
опуштање на мускулите.
Навлаката е направена од Outlast ткаенина која реагира на 36,6 
степени и моментално ја одзема покачената телесна температура на 
лицето и вратот.

Препорачливи за луѓе кои сакаат помеки перници 
и оние кои имаат проблеми со ноќно потење.

Исполнета со 100% гускини перја кои даваат 
цврстина и нежност во исто време.

50 x 80cm

Исполнета со комбинација на крупен и
ситен пердув кој ја прават исклучително 
мека и нежна

50 x 80cm

Исполнета со ситни памучни топчиња кои ја 
прават неверојатно лесна.

50 x 80cm

DUVET D’OCA  

100% PIUMA

ROLLOBOULES P
IU

M
A

ЗОШТО ДА ГИ ИЗБЕРЕТЕ?
Исполнети со комбинација на гускини перја кои даваат цврстина 
и нежност во исто време и ситни памучни топчиња кои ги прават 
перниците неверојатно лесни.
Навлака направена од 100% бел памук. 
Прекрасна на допир, со моќ да апсорбира влага при потење.
Пердувите имат термо - регулаторни својства и обезбедуваат
оптимална клима меѓу лицето, вратот и перницата

Препорачана за оние кои сакаат ниски перници на кои лесно може да 
го менувате обликот и да ги моделирате по желба.



Задржана традиционалната форма на сапун, 
омилена кај мнозинство луѓе

72 x 42 x 12cm

Задржана традиционалната форма на сапун, 
омилена кај мнозинство луѓе

72 x 42 x 15cm

Брановидната форма дава поддршка на вратот 
и ја презема тежината на главата, нудејќи 
двојно решение за удобност 

60x 43 x 11/10cm

WAVE

STANDARD

MAXI

C
O

T
TO

N

ЗОШТО ДА ГИ ИЗБЕРЕТЕ?
Geomemory патентираната пена збогатена со алое вера и 
екстракт од соја се прилагодува според тежината на вратот и 
главата, нудејќи совршена поддршка и опуштање на мускулите
Навлака изработена од 100% органски памук, сертифициран 
според GOTS стандард

Препорачливи за луѓе кои сакаат помеки и пониски перници 
и оние кои страдаат од алергии

Задржана традиционалната форма на сапун, 
омилена кај мнозинство луѓе

72 x 42 x 12cm

Задржана традиционалната форма на сапун, 
омилена кај мнозинство луѓе, но значително 
повисока 

72 x 42 x 15cm

Исполнета со комбинација на крупен и ситен 
пердув кој ја прават исклучително мека и 
нежна. Пердувите имат термо - регулаторни 
својства и обезбедуваат оптимална клима меѓу 
лицето, вратот и перницата

50 x 80cm

MALLOW MAXI

MALLOW STANDARD

SOFT STANDARD

V
IR

T
U

O
S

O

ЗОШТО ДА ГИ ИЗБЕРЕТЕ?
Направена од слезова пена која има смирувачко и релаксирачко 
дејство врз сетилата
Навлака направена од сатен и вискоза. Прекрасна на допир, со 
страничен патент за лесно отстранување и перење.
Обложена со две навлаки, декорирани со вез од кралскиот 
крин на Фиренца.

Препорачливи за луѓе кои сакаат мир, но и луксуз во спалната соба.



СПЕЦИФИКАЦИИ:
*  Wireless/Bluetooth
*  Специјален механизам кој го доближува делот 
    кај главата до рамката на основата, како не би го 
    изгубиле вообичаеното растојание од вашата 
    ноќна масичка
*  Двоен приклучок за полнење
*  Мотор кој може да подигне и до 598 кг тежина
*  Тубуларна челична конструкција
*  Враќање во рамна позиција при пад на 
    струен напон
*  Заштита од висока напонска моќ
*  Висина на основата 16,5 см

ПРЕДНОСТИ И ПРИДОБИВКИ:
*  Дискретно лед осветлување вградено под самата 
    основа за вечерно станување
*  Претходно програмиран
*  Позиција која помага при намалување на ‘рчењето
*  Програма за масажа на главата
*  Програма за масажа на нозе
*  Траење на масажата во рок од 10/20/30 мин

СПЕЦИФИКАЦИИ:
*  Рамка изработена од буково дрво
*  Ергономски плочи
*  26 летвички од буково дрво
*  Два мотори вградени во едно тело
*  Можност за прилагодување на цврстината
*  Гумени амортизери
*  Независни дигалки за глава, раменици, гради и нозе
*  Двојни артикулации
*  Далечински управувач
*  Висина на рамката 7x2,5 см

ERGO DUEUNO DELUXE

БАЗИ ЗА ДУШЕЦИ

 СОВРШЕНИОТ ДУШЕК
ЗАСЛУЖУВА СОВРШЕНА
ОСНОВА 



ДОДАТОЦИ



RELAX
Технологија која ви овозможува 24 часовна отропедска и анатомска 
поддршка дури и кога не сте на вашиот омилен душек, дури и кога 

седите, работите, возите, патувате...

TRAVEL PILLOW
Додаток за спиење изработен од чиста Magnifoam мемори 
пена, создаден да понуди совршена поддршка за вратот и 

главата на сите авантуристи навлечени на патувања.
10x28x24cm

ERGO SEAT
Анатомски калап за седење изработен од Magnifoam мемори 
пена кој овозожува удобност без разлика дали го користите 
на работа, дома или во автомобил.

7x42x42cm

TOPER
Додаток наменет за сите оние кои преферираат поцврст 

душек, но сепак не сакаат да се откажат од придобивките и 
карактеристиките на патентираната Magnifoam мемори пена.

Дебелина: 4cm  |  7cm

LUMBAR
Перниче кое ја следи формата на спортско седиште и го држи 

‘рбетот и половината во исправена позиција.
32x36x10cm

BED REST

Ергономско перниче за грбот кое може да се користи додека 
читате книга или работите во вашиот кревет и ја стимулира 
циркулацијатa.

8x60x60cm

ОРТОПЕДСКИ 
ПОМАГАЛА



AROMA THERAPY
Совршен зачин на вашиот сладок сон како совршен начин да се 

предизвика Вашето сетило за мирис, а со тоа и Вашите соништа да 
добијат една нова поубава димензија

BREZZA FIORENTINA
Совршениот спој на арома од нежниот цвет на ирис и 
релаксирачките ноти на лавандата, за момент ќе ве пресели низ 
зелените полиња на Италија, во еден пролетен ден. Арома во 
вашата спална соба која смирува и успива.

FIRENCA IN FIORE 

Сите слушнале за прекрасниот цет на јасмин, но не сите знаат дека 
тој потенува токму од Тоскана. Богатата мешавина на нежниот 
јасмин со уникатниот бисер од Полинезија : жолтиот иланг-иланг, 
надополнет со топлината на амберот, создаваат магична мирисна 
аура во вашиот дом.

LIMONAIA TOSKANA
Лимонова градина во мало шишенце. Совршена игра на ноти од 
цитрон, маточина, зимзелени шуми и бел цвет - композиција со која 
за момент ќе се најдете во летна полјана на Тоскана со голем букет 
во рацете.

SPEZIE DEL GRANDUCATO 

Мирисот на мистериозната Италија. Мирисот на  минатото, зачините 
од пазарите на минатиот век, помешан со духот на сите патници - 
добро намерници кои од тука прошле. Срцевината на овој мирис е 
составена од интензивно сандалово дрво и пачули - спој кој ќе ве 
одведе на незаборавно, егзотично патување.

VECCHIA TOSCANA
Топлиот мирис на тутунот од Тоскана, во хармонична композиција 
со арома на цитрон и диво цвеќе, збогатен со меки ноти на 
сандалово дрво, кедар и јасмин. Арома која ќе ја направи 
атмосферата во секоја просторија гостопримлива.



YOGA
Идеална поддршка на светски познатата дисциплина која има за цел да 

создаде сила, свест и хармонија во телото и душата...
Мисија што ја дели и нашиот Magniflex

ZAFU
Меко, ергономско перниче перниче за седење на под, 
изработено од 17 см Elioform пена и 3 см патентирана 
Magnifoam мемори пена. Навлака изработена од 100% 
органски памук, сертифициран според GOTS стандард, 
која ја одржува површината сува и хигиенска.                                           
       29x29x20cm

FUTON 
Mеко чергиче за вежбање, изработено од 2 см 
Еlioform пена и 1см патентирана Magnifoam мемори 
пена. Навлака изработена од 100% органски памук, 
сертифициран според GOTS стандард, која ја одржува 
површината сува и хигиенска. Не се лизга.
                   60x175cm  |  60x187cm  |  60x200cm



ЛИНИЈА ЗА МИЛЕНИЦИ



ДИМЕНЗИИ: 

60x40cm
Чивава, Пекинезер, Џуџест Пинчер, Џуџест Јазовичар

80x60cm
Бел Териер, Џек Расел Териер, Малтешка Пудла, 
Јоркширски Териер, Мини Пудла, Булдог, Јазовичар, Мопс, 
Планински Бел Териер

100x72cm
Бигл, Шкотски Овчар, Кокер Шпаниел, Шнауцер, 
Ирски Териер, Австралиски Овчар, Пинчер

120x90cm
Бернардинец, Боксер, Златен Ретривер, Хаска, Лабрадор, 
Ирски Сетер, Далматинец, Лабрадор

MAGNIPET BED
КОМФОРНО КРЕВЕТЧЕ ЗА 
ВАШЕТО КУТРЕ

Удобно и практично креветче, каде што вашиот миленик 
мирно ќе ја минува ноќта, а ќе може да си ги складира и 
омилените играчки.
Креветчето е направено од основа и душек изработен од 
4 см мемори пена и обложено во нешна и мека вискозна 
ткаенина.

ДИМЕНЗИИ: 

60x40cm
Чивава, Пекинезер, Џуџест Пинчер, Џуџест Јазовичар

80x60cm
Бел Териер, Џек Расел Териер, Малтешка Пудла, 
Јоркширски Териер, Мини Пудла, Булдог, Јазовичар, Мопс, 
Планински Бел Териер

100x72cm
Бигл, Шкотски Овчар, Кокер Шпаниел, Шнауцер, 
Ирски Териер, Австралиски Овчар, Пинчер

120x90cm
Бернардинец, Боксер, Златен Ретривер, Хаска, Лабрадор, 
Ирски Сетер, Далматинец, Лабрадор

MAGNIPET MEMORY ДУШЕК
МЕМОРИСКО УЖИВАЊЕ ЗА 
СЛАТКИОТ МИЛЕНИК

Едноставно и практично душече за вашите миленичиња. 
Душекот е направен од 12 см основа од мемори пена 
и е обложен во вискозна ткаенина.
Одлично место за одмор!



"СПИЕЊЕТО Е НАЈДОБРА 
МЕДИТАЦИЈА"

Далај Лама



НАЈДОБРИТЕ ИТАЛИЈАНСКИ
ДУШЕЦИ И ПЕРНИЦИ

2023/24

Y EARS

ГОДИНИ

* Најсофистицирана технологија на изработка на душеци за Здрав сон

* MAGNIFOAM - најдобрата мемори пена без конкуренција

* 60 години постоење, искуство и традиција

* 100% италијански квалитет, дизајниран по вашите карактеристики

* Присутен во над 99 земји во светот со над  35 милиони корисници

ПОВЕЌЕ ОД ДУШЕК

Разгледајте ги сите наши производи
и на нашата веб страна: 

Скенирајте го QR кодот!

НАЧИНИ И УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

•  НЛБ ТУТУНСКА БАНКА
Одобрено плаќање на 12 рати без камата со кредитна картичка

•  СТОПАНСКА БАНКА
Одобрено плаќање на 12 рати без камата со кредитна картичка

•  DINNERS CLUB INTERNATIONAL
Одобрено плаќање на 6 рати без камата со кредитна картичка

•  ХАЛК БАНКА
Одобрено плаќање на 12 рати без камата со кредитна картичка

5ПРИЧИНИ КОИ ГО ПРАВАТ


