КАЧЕСТВЕНИ МАТРАЦИ НА
ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
30 години опит

серия

Стандарт

Еднолицеви матраци СПРИНГ Стандарт са от типа класически
мaтpaци, чието ядро е изградено от пружина. То е разположено върху
вградена рамка от дърво. Това означава, че няма нужда да закупувате
допълнително подматрачна рамка! Върху пружинното ядро, разположено
на дървената рамка, има разположен специален филц, също и ватин.
Те изолират много надеждно пружината като придават на матраците
желаната мекота и комфорт.
Твърдост-средна.
Еднолицеви матраци СПРИНГ Стандарт преминават предварително през
анти-акарна, а също и анти-алергична обработка. Това означава, че ще
можете да се насладите на вашия сън в една здравословна среда.

ЕДНОЛИЦЕВИ МАТРАЦИ
СПРИНГ СТАНДАРТ

Освен спестяването на парични средства, заради ненуждата от
закупуване на подматрачна рамка, що се отнася до самия матрак,
част от неговите предимства са надеждната конструкция, добрата
поддръжка на тялото, както и отличната вентилация.
Височината на eднoлицeвитe мaтpaци СПРИНГ Стандарт е – 20см.

ДВУЛИЦЕВИ МАТРАЦИ
СПРИНГ СТАНДАРТ

От нашият магазин имате възможност да закупите двулицеви матраци
СПРИНГ Стандарт. Това, което ги различава от останалите видове е
възможността да обръщате матрака, в зависимост от сезона. Например,
едната страна на матрака е създадена от такава материя и по начин,
който да задържа топлината през зимата. Другата е подходяща за
летния сезон, когато в горещите летни нощи, прохладата би била добър
вариант.
Що се отнася до ядрото, то е изградено от пружина тип Бонел. Върху
нея са разположени ватин и специален филц. Тяхната це е да изолират
пружината надеждно, придавайки едновременно с това мекота и
комфорт, за каквито всеки един би мечтал. И тук характерна е анти-

серия

акарната и анти-алергична обработка на матраците – с гаранция
за здравословна среда, за съня ви.
Твърдост-средна.
Предимствата на двулицеви матраци СПРИНГ Стандарт са отлична
вентилация, надеждната конструкция и разбира се най-важното:
добрата поддръжка на тялото.

Стандарт

серия

Стандарт

Двулицевите матраци ФЛЕКС Стандарт са матраци изградени от
няколко слоя полиуретанова пяна, подредени йерархично по твърдост
и еластичност. Отделните пластове с различна твърдост и еластичност
придават на матрака уникално усещане за стабилност и мекота.
Анти-алергичната и анти-акарна обработка на нашите матраци
гарантират здравословна среда за вашият сън. Предимства са добра
поддръжка на тялото, надеждна конкструкция, достъпни цени.
Височина на двулицeви мaтpaци ФЛEKC Cтaндapт: 18 см.
Гаранция на двулицeви мaтpaци ФЛEKC Cтaндapт: 2 години.
Степен на твърдост: Средна
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ДВУЛИЦЕВИ МАТРАЦИ
ФЛЕКС СТАНДАРТ

ЕДНОЛИЦЕВИ МАТРАЦИ
ОРТОПЕДИК

Еднолицеви матраци Ортопедик са изградени с ядро от два пласта
от високо еластична пенополиуретанова пяна с различна степен на
твърдост -16 см, разположено върху вградена дървена рамка, наличието
на която икономисва средства за закупуването на ламелна подматрачна
рамка.
Еднолицевите матраци Ортопедик са решение за клиенти, на които
ортопедичността е основен приоритет. Матраците се отличават с висока
твърдост и добра подкрепа на гръбначния стълб.
Анти-алергичната и анти-акарна обработка на нашите матраци
гарантират здравословна среда за вашият сън.

серия

Предимства: висока твърдост, добра подкрепа за гръбначния стълб,
достъпни цени.
Височина на еднолицеви матраци Ортопедик: 20 см. Гаранция 2
години.

Стандарт

серия

Стандарт

Писна ли ви от стария и неудобен матрак? Вероятно не веднъж и два
пъти сте си помисляли да го смените.
За щастие има и алтернатива. Това са т.н. Топ матраци Стандарт.
За разлика от стандартните матраци, топ матраците Стандарт са с
дебелина само 5 см, изградени от полиуретанова пяна, която е добре
прикрита, благодарение на луксозната дамаска. Освен това, както и при
стандартните модели, на този тип също можете да се доверите относно
здравословната среда, тъй като материалите, от които са изработени,
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ДВУЛИЦЕВИ МАТРАЦИ
ТОП СТАНДАРТ

са подлагани на анти-алергична и анти-акарна предварителна
обработка.
Какви са предимствата?
Поставен върху старитя матрак бързо и лесно подобрява удобството;
Височина от 5 см;
3 години гаранция;

ЕДНОЛИЦЕВИ МАТРАЦИ
СПРИНГ ЕКСТРА

серия

Еднолицеви матраци Спринг Екстра са класически матраци с пружинно
ядро тип Бонел, разположено върху вградена дървена рамка, наличието
на която икономисва средства за закупуването на ламелна подматрачна
рамка.

Анти-алергична и анти-акарна обработка на нашите матраци
гарантират здравословна среда за вашит сън. Предимства: добра
поддръжка на тялото, надеждна конструкция, отлична вентилация,
достъпни цени.

Върху пружинното ядро на матраците са разположени специален филц
и ватин, които надеждно изолират пружината, допълнителният слой от
пенополиуретанова пяна.

Височина на еднолицеви матраци Спринг Екстра: до 20 см, гаранция
3 години.

Твърдост-средна.

Екстра

серия

Двулицеви матраци СПРИНГ Екстра са матраци изградени от пружинно
ядро тип Бонел, върху което са разположени специален филц и
ватин, които надеждно изолират пружината, допълнителният слой от
пенополиуретанова пяна придават мекота, издръжливост и комфорт на
матраците.
Анти-алергичната и анти-акарна обработка на нашите матраци
гарантират здравословна среда за вашият сън.
Предимствата са: добрата поддръжка на тялото, надеждна конструкция,
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ДВУЛИЦЕВИ МАТРАЦИ
СПРИНГ ЕКСТРА

Екстра

отлична вентилация, достъпни цени, допълнителен слой пяна.
Височина на двулицeви мaтpaци CПPИНГ Eкстpa: до 20 см.
Гаранция на двулицeви мaтpaци CПPИНГ Eкстpa: 3 години.
Степен на твърдост: Средна към мека.

ДВУЛИЦЕВИ МАТРАЦИ
ФЛЕКС ЕКСТРА

Двулицеви матраци ФЛЕКС Екстра са матраци изградени от няколко
слоя високоеластична HR полиуретанова пяна, подредени йерархично
по твърдост и еластичност. Отделните пластове с различна твърдост и
еластичност придават на матраците уникално усещане за стабилност
и мекота. Ядрото на HR пяна се характеризира с висока еластичност и
устойчивост на натоварвания.
Анти-алергичната и анти-акарна обработка на нашите матраци
гарантират здравословна среда за вашият сън.
Твърдост-средна.
Предимства: висока устойчивост на продължителни натоварвания без

серия

деформации, достъпни цени, препоръчва се за хора с наднормено
тегло.
Височината на двулицеви матраци ФЛЕКС Екстра е 20 см, а
гаранцията е 3 години.

Екстра

серия

Екстра

Писна ли ви от стария и неудобен матрак?
За щастие има и алтернатива. Това са т.н. Топ матраци Екстра. За разлика
от стандартните матраци, топ матраци Екстра са с дебелина само 8 см,
изградени от полиуретанова пяна, която е добре прикрита, благодарение
на луксозната капитонирана дамаска. Освен това, както и при
стандартните модели, на този тип също можете да се доверите относно
здравословната среда, тъй като материалите, от които са изработени, са
подлагани на анти-алергична и анти-акарна предварителна обработка.
Какви са предимствата?
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ДВУЛИЦЕВИ МАТРАЦИ
ТОП МАТРАЦИ ЕКСТРА

Калъв с цип поставен върху старият матрак лесно и бързо
подобрява удобството;
Височина от 8 см;
3 години гаранция;

ДВУЛИЦЕВИ МАТРАЦИ
ТОП МЕМОРИ

С матраци Топ Мемори ще почувствате как Memory пяната се
приспособява към вашето тяло, като равномерно разпределя тежестта
му. Мемори пяната реагира на топлината на вашето тяло.
Предимства:
възможност за реновиране на старите или неудобни матраци.
Анти-алергичната и анти-акарна обработка на нашите матраци
гарантират здравословна среда за вашият сън.
Твърдост-мек.

серия

Калъв с цип поставен върху старият матрак лесно и бързо подобрява
удобството;
Височината на Топ Мемори Матраци СТИЛ е 5 см.
Гаранцията на този тип матрак е 5 години.

Екстра

серия

Лукс

Оптималното съчетание от качествата на пружинния пакет тип Бонел,
Мемори пяна 4 см. и вградена рамка, придават изключително усещане
на матраците чрез постигане на оптимален баланс между плътност и
мекота. Наличието на вградена рамка значително намалява бюджета за
този вид продукт, поради отпадане на необходимостта от подматрачна
рамка. Друго ключово предимство на този модел е, отличната вентилация.
Това се постига чрез пружинната сърцевина, която гарантира свободната
циркулация на свеж въздух. Термоактивната Мемори пяна реагира
на топлината и анатомичните особености на тялото като равномерно
разпределя тежестта му по целият обем на контактната повърхност и по
този начин премахва необходимостта от честа смяна на позите по време
на сън.
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ЕДНОЛИЦЕВИ МАТРАЦИ
СПРИНГ МЕМОРИ

Твърдост-средна към мека.
Анти-алергичната и анти-акарна обработка гарантират здравословна среда за съня ви.
Предимства: вградена подматрачна рамка, добра вентилация, равномерно разпределение
на тежестта, мемори пяна 4 см.
Сърцевина от високо еластична пяна с висока плътност 3030 – гарантираща висока
дълготрайност, висок клас плетен плат с алое вера, масивна дървена рамака с сечение
5/5 см.
Височина на eднoлицeви мaтpaци CПPИНГ Meмopи: 24 см.
Гаранция на eднoлицeви матраци CПPИНГ Мемopи: 5 години.

ДВУЛИЦЕВИ МАТРАЦИ
СПРИНГ МЕМОРИ

Оптимално добро съчетание от качествата на пружинният пакет тип
Бонел и Мемори пяна придават изключително усещане на матраците
чрез постигане на оптимален баланс между плътност и мекота. Друго
предимство на този модел е, отличната вентилация. Това се постига
чрез пружинната сърцевина, която гарантира свободната циркулация
на свеж въздух. Термоактивната високоеластична Мемори пяна реагира
на топлината и анатомичните особености на тялото като равномерно
разпределя тежестта му по целият обем на контактната повърхност и
по този начин премахва необходимостта от честата смяна на позите по
време на сън.
Анти-алергичната и анти-акарна обработка на нашите матраци

серия

Лукс

гарантират здравословна среда за вашия сън.
Твърдост-мек.
Предимства: добра вентилация, равномерно разпределение на тежестта, мемори пяна.
Предимства:
Мемори пяна 4 см. с плътност 5020
Плоска паралелна шина по външният ръб на пружинният пакет което гарантира
дълготрайност в най- натовареният участък на матрака при сядане.
Висок клас плетен плат с алое вера,масивна дървена рамака
с сечение 5/5 см. Височина на двулицеви матраци СПРИНГ
Мемори: 24 см.,
гаранция 5 години.

серия

Лукс

Отличителното при двулицеви матраци ФЛЕКС Мемори е асиметричната
сърцевина, от едната страна е разположен слой с дебелина 4 см.
термоактивна Мемори пяна, а от другата, два слоя полуретанова пяна и
високоеластична HR пяна. Това ви позволява само с едно обръщане на
матрака коренно да промените усещането за твърдост и сами да решите
коя страна ви допада повече.
Термореактивната Мемори пяна реагира на топлината и анатомичните
особености на тялото като равномерно разпределя тежестта му по
целият обем на контактната повърхност и по този начин премахва
необходимостта от честата смяна на позите по време на сън.
Анти-алергичната и анти-акарна обработка на нашите матраци
гарантират здравословна среда за вашият сън.
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ДВУЛИЦЕВИ МАТРАЦИ
ФЛЕКС МЕМОРИ

Твърдост-средна към мека.
Предимства: висока устойчивост на продължителни натоварвания без деформации
благодерение на HR пяната, равномерно разпределение на тежестта, мемори пяна 4см.
Предимства спрямо конкурентни продукти:4см. мемори пяна с плътност 6020, а не както при
някои конкурентни продукти само 1 см. с ниска плътност,сърцевина от високо еластична
пяна с висока плътност 3030 – гарантираща висока дълготрайност, висок клас плетен плат
с алое вера.
Височина на двулицеви матраци ФЛЕКС Мемори: 20 см.
Гаранция на двулицеви матраци ФЛЕКС Мемори: 5 години.

ЕДНОЛИЦЕВИ МАТРАЦИ
ФЛЕКС МЕМОРИ

Изключителното при еднолицеви матраци ФЛЕКС Мемори е
забележителната комбинация от вградена вървена рамка и слой
високотехнологична термоактивна Мемори пяна с дебелина 4 см.
Ядрото на модела е изградено от два слоя HR полиуретанова пяна с
висока степен на еластичност и високотехнологична Мемори пяна.
Високотехнологичната термоактивна Мемори пяна реагира на топлината
и анатомичните особености на тялото като равномерно разпределя
тежестта му по целият обем на контактната повърхност и по този начин
премахва необходимостта от честата смяна на позите по време на сън.
Твърдост-средна.
Анти-алергичната и анти-акарна обработка на нашите матраци
гарантират здравословна среда за вашият сън.

серия

Лукс

Предимства: висока устойчивост на продължителни натоварвания без деформации,
равномерно разпределение на тежестта, мемори пяна.
Високо еластична пяна с висока плътност 3030 – гарантираща висока дълготрайност,
висок клас плетен плат с алое вера, масивна дървена рамака с сечение 5/5 см.
Височина на еднолицеви матраци ФЛЕКС Мемори: 20 см.
Гаранция на еднолицеви матраци ФЛЕКС Мемори: 5 години.

серия

Стандарт

Матракът ПОКЕТ СТАНДАРТ е изграден от ядро индивидуално опаковани
пружини „POCKET SPRINGS“ и два слоя от пенополиуретанова пяна с
висока плътност и оптимизирана мекота. Системата „POCKET SPRINGS“
осигурява два независими сектора при който натиска приложен от
едната страна на матрака не се предава на другата страна.
Анти-алергичната и анти-акарна обработка на нашите матраци
гарантират здравословна среда за вашият сън.
Твърдост – мек.
Предимства: висока устойчивост на продължителни натоварвания без
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ДВУЛИЦЕВИ МАТРАЦИ
ПОКЕТ СТАНДАРТ

деформации, равномерно разпределение на тежестта, висока степен на анатомичност.
Цени за нестандартни размери се приравняват към най-близкият по-голям стандартен
размер, като не се начислява допълнително оскъпяване.
При не налични и нестандартни матраци срок на изработка 4 работни дни.
Специални цени за хотели, магазини за матраци и дистрибутори на матраци.
Възможност за доставка на матраци в цялата страна.
Височина на двулицеви матраци ПОКЕТ Стандарт: 24 см.
Гаранция на двулицеви матраци ПОКЕТ Стандарт: 3 години.

ЕДНОЛИЦЕВИ МАТРАЦИ
ПОКЕТ СТАНДАРТ

Матракът ПОКЕТ СТАНДАРТ е изграден от ядро индивидуално опаковани
пружини „POCKET SPRINGS“, два слоя от пенополиуретанова пяна с висока
плътност и оптимизирана мекота, както и дървена рамка с размери 5х5
сантиметра. Системата „POCKET SPRINGS“ осигурява два независими
сектора при който натиска приложен от едната страна на матрака не се
предава на другата страна.
Анти-алергичната и анти-акарна обработка на нашите матраци
гарантират здравословна среда за вашият сън.
Твърдост – мек.

серия

Предимства: висока устойчивост на продължителни натоварвания
без деформации, равномерно разпределение на тежестта, висока
степен на анатомичност.
Височина на еднолицеви матраци ПОКЕТ Стандарт: 24 см.
Гаранция на еднолицеви матраци ПОКЕТ Стандарт: 3 години.

Стандарт

серия

Премиум

Матракът ФЛЕКС ХИБРИД е сред нашите продукти от най-висок клас,
отличителното при него е уникалната комбинация от термоактивна
Мемори пяна 6 см. от едната страна, перфориран Латекс 6 см. от другата
и ядро от „STYLE FORM“ – луксозна пяна с висока плътност и еластичност
разработена специално за „МАТРАЦИ СТИЛ“.
Това ви позволява само с едно обръщане на матрака коренно да
промените усещането за твърдост и сами да решите коя страна ви
допада повече. Термореактивната Мемори пяна реагира на топлината
и анатомичните особености на тялото като равномерно разпределя
тежестта му по целият обем на контактната повърхност и по този начин
премахва необходимостта от честата смяна на позите по време на сън,
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ДВУЛИЦЕВИ МАТРАЦИ
ФЛЕКС ХИБРИД

което е предпоставка за високо качество на съня.
Перфорираният Латекс придава на матрака ненадминато усещане за мекота и еластичност.
Анти-алергичната и анти-акарна обработка на нашите матраци гарантират здравословна
среда за вашият сън.
Твърдост – средна към мека.
Предимства: висока устойчивост на продължителни натоварвания без деформации,
равномерно разпределение на тежестта, мемори пяна 6 см. от едната страна и пенолатекс
6 см. от другата, голяма височина – 26 см., високо качествен
текстил обработен с алоа вера.
Височина на двулицеви матраци ФЛЕКС Хибрид: 26 см.
Гаранция на двулицеви матраци ФЛЕКС Хибрид: 5 години.

ДВУЛИЦЕВИ МАТРАЦИ
ПОКЕТ МЕМОРИ

Матракът ПОКЕТ МЕМОРИ е уникалната комбинация от термоактивна
Мемори пяна 4 см. от едната страна, ядро от индивидуално опаковани
пружини „POCKET SPRINGS“ и пенополиуретанова пяна с висока плътност
от другата страна. Това ви позволява само с едно обръщане на матрака
коренно да промените усещането за твърдост и сами да решите коя
страна ви допада повече. Термореактивната Мемори пяна реагира
на топлината и анатомичните особености на тялото като равномерно
разпределя тежестта му по целият обем на контактната повърхност и
по този начин премахва необходимостта от честата смяна на позите по
време на сън, което е предпоставка за високо качество на съня.
Анти-алергичната и анти-акарна обработка на нашите матраци
гарантират здравословна среда за вашият сън.

серия

Премиум

Твърдост – мек.
Предимства: висока устойчивост на продължителни натоварвания без
деформации, равномерно разпределение на тежестта, мемори пяна 4 см. от
едната страна и пенополиуретанова пяна от другата, голяма височина – 26 см.,
високо качествен текстил обработен с алоа вера.
Височина на двулицеви матраци ПОКЕТ Мемори: 26 см.
Гаранция на двулицеви матраци ПОКЕТ Мемори: 5 години.

серия

Премиум

Матракът ФЛЕКС ХИБРИД е сред нашите продукти от най-висок клас,
отличителното при него е уникалната комбинация от термоактивна
Мемори пяна 6 см. от едната страна, перфориран Латекс 6 см. от другата
и ядро от „STYLE FORM“ – луксозна пяна с висока плътност и еластичност
разработена специално за „МАТРАЦИ СТИЛ“.
Това ви позволява само с едно обръщане на матрака коренно да
промените усещането за твърдост и сами да решите коя страна ви
допада повече. Термореактивната Мемори пяна реагира на топлината
и анатомичните особености на тялото като равномерно разпределя
тежестта му по целият обем на контактната повърхност и по този начин
премахва необходимостта от честата смяна на позите по време на сън,

ДВУЛИЦЕВИ МАТРАЦИ
ПОКЕТ ХИБРИД

което е предпоставка за високо качество на съня.
Перфорираният Латекс придава на матрака ненадминато усещане за мекота и еластичност.
Анти-алергичната и анти-акарна обработка на нашите матраци гарантират здравословна
среда за вашият сън.
Твърдост – средна към мека.
Предимства: висока устойчивост на продължителни натоварвания без деформации,
равномерно разпределение на тежестта, мемори пяна 6 см. от едната страна и пенолатекс
6 см. от другата, голяма височина – 26 см., високо качествен текстил.
Височина на двулицеви матраци ФЛЕКС Хибрид: 26 см.
Гаранция на двулицеви матраци ФЛЕКС Хибрид: 5 години.

ПОДМАТРАЧНА РАМКА
КОМФОРТ

Федерлайсни от многопластов буков ламел с размер 6 8×8 мм.
Метален профил 30×30 x 1.5 мм.
Електростатична прахова боя в черен цвят.
Обезшумяващи PVC обувки.
Допълнителни опции:
Планки за механизъм за повдигане 400×100 мм. – 20 лв.
Механизъм за повдигане с газов амортесьор.
Тел, предпазваща матрака от разместване при повдигане.
Рамките са подходящи за всички видове матраци.

серия

Рамките се изработват в стандартни размери – дължина 190 см. и
200 см., и ширина:
72; 80; 82; 90; 100; 114; 120; 140; 144; 160; 164; 180; 200 см., както и в
нестандартни размери по желание на клиента.
Височина на подматрачни рамки КОМФОРТ: 25 см.
Гаранция на подматрачни рамки КОМФОРТ: 3 години.

Стандарт

МАТЕРИАЛИ ИЗПОЛЗВАНИ В НАШИТЕ МАТРАЦИ
ПРУЖИНЕН ПАКЕТ БОНЕЛ:
Състой се в много на брой двойно конусни закалени пружини които се сединяват помежду
си като по този начин образуват пакет. Свързаните помежду си пружинки осигуряват
устойчива опора, дори в точките с най-голям натиск. Издръжлива и стабилна система, с
добра еластичност и дълъг живот .Използваните от нас пружинни пакети допълнително се
укрепват чрез плоска стоманена шина, която разпределя приложеният натиск върху поголяма площ и така удължава живота на матрака.

ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА:
Полиуретановата пяна е така нареченият дунапрен, той се различава по своята плътност
и еластичност. Колкото по-голяма е плътността и еластичността на пяната толкова подълъг е нейният експлоатационен живот. В нашите матраци влагаме пяна с следните
харектеристики: N3030.

HR ПЯНА:
Високо еластична луксозна пяна от типа на полиуретанова пяна, но с по-високо
качество, по-висока еластичност и дълготрайност. В нашите матраци влагаме
HR пяна с следните технически характеристики: HR3035, HR4040.

МЕМОРИ ПЯНА:
Това е материал от семейството на полиуретана, но с подобрени физикомеханични показатели, постигнато чрез използването на химически реактиви.
Мемори пяната има способността да задържа известен период от време
формата на приложеният върху нея натиск. Реагира на топлината на тялото и
заема неговата точна форма, запомняйки всяко движение. Подобрява комфорта
и създава усещане за мекота. В нашите матраци влагаме МЕМОРИ пяна с
следните технически характеристики: VISKO6020.

ВАТИН:
Мебелни вати от регенерирани влакна. Екологично чисти, произведени по метода на
термосвързане. Матраци СТИЛ използва ВАТИН със следните параметри: 800гр./кв.м.

МУЛТИПОКЕТ :
Система от индивидуално пакетирани пружинки, с над 400 броя независими опорни точки на
квадратен метър, които реагират прецизно на движенията и формата на тялото и осигуряват
оптимална поддръжка, без чувство на напрежение и натиск.

ПЕНОЛАТЕКС:

1

Отлична еластичност и гъвкавост. Пенолатексът обгръща извивките
на тялото и елиминира чувството на натиск, като подпомага
спокойните и естествени движения. Има отлични ергономични
свойства и структура с отвори, позволяваща свободна циркулация
на въздуха.

гр. София, ул. Чайка 11
тел.: 0888 220 389
office@toniks.net
www.matracistil.com

