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Философията на Magniflex е свързана с 
една и съща мечта от 50 години насам – 
откриването на съвършения сън, не само 
като грижа за комфорта, но и за подобря-
ване живота на хората и равновесието на 
заобикалящата околна среда. 

Сънят е най-важното 
удоволствие в живота.

50 години традиция и 
иновации

В цифри
матрака, произведени 
всеки ден

над 35 милиона души по света спят 
на матрак Magniflex

Magniflex изнася своите 
продукти в над 80 държави

години история и традиция

Историята на компанията започва в малка работилница в 
Прато, Италия, където Джулиано Магни произвежда първия 
си матрак със страст за качество и усет към детайла. Днес, 
след повече от 50 години, Magniflex е водещ производител 
на матраци в Европа и все още следва този подход, ревниво 
пазен като ценна реликва. Мечтата на Джулиано Магни вече 
е реалност. 
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Гаранция завинаги

Magniflex представя безпрецедентната 
за Европа безсрочна гаранция! 
Дългогодишният ангажимент на Magniflex 
с изследвания и иновации и стремежа за 
постоянно подобряване на материалите, 
дизайна и технологиите позволяват на 
компанията да предложи безсрочна 

гаранция за всички модели матраци от колекция Premio и 25 
години за колекция Classico.

Компанията винаги се е стремяла да използва най-
напредналите производствени системи, най-надеждните 
и безопасни материали и да прилага най-взискателните 
стандарти за контрол на качеството, така че да може да 
гарантира за продуктите си здравина, устойчивост и комфорт, 
на който може да се разчита за десетилетия напред.



MEMORY FOAM HD®
Материя, която реагира на тегло и топлина 
и гарантира индивидуален комфорт. 
Memory Foam HD®, разпределя равномерно 
тежестта, облекчава точките на напрежение 
и осигурява пълноценна почивка и 
възстановяване. Въртенето по време на сън 
намалява с 80%.

DUAL CORE
Dual Core е иновативна система, проектирана от Magniflex, за да може да споделите матрака с партньора си, без компромиси. 
Благодарение на тази иновация, сърцевината, състояща се от слоеве материали с различни нива на комфорт, се разделя на две части, 
като  при завъртането на всяка се получават две отделни степени на твърдост в един и същи матрак.

GEL FOAM
Съчетава предимствата на два иновативни 
материала - високоеластична пяна и гел. 
Разпределя равномерно тежестта на тялото 
и гарантира изключителен комфорт. Gel 
Foam®  е “дишаща” пяна, която осигурява 
постоянно суха среда и придава усещане за 
свежест и здравословен сън.

ELIOFORM®
Високоеластична пяна с отворена 
клетъчна структура. Високото ниво 
на ортопедичност и изключителната 
издръжливост на материала осигуряват 
правилна опора на тялото и гръбначния 
стълб.

ELIOSOFT®
Високоеластична пяна с отворена 
клетъчна структура. Умерената й твърдост 
отнема напреженията от гръбначния 
стълб и гарантира пълноценна почивка и 
възстановяване на тялото по време на сън.  

мек / мек твърд / твърд мек / твърд

ВиСококачеСтВени материали за 
СъВършен Сън



КАМИЛСКА ВЪЛНА
Идеална за зимата тъкан, поради своята 
благоприятстваща задържането на  
топлина структура. Хигроскопичните 
свойства й позволяват да абсорбира 
и изпарява влагата, освободена от 
тялото, като осигурява приятен и сух 
микроклимат.

КАШМИР
Много мека материя от животински 
произход, която има свойство да 
поддържа постоянно чиста и хигиенична 
среда. Нейната изключителна способност 
да задържа въздух осигурява висока 
степен на топлоизолация, която запазва 
топлината дори и през зимата.  

ВИСКозА
Мека копринена тъкан, изработена от 
високопречистена целулоза, която се 
извлича от дървесина. Изключително 
нежна и деликатна материя, която 
бързо абсорбира  влагата, поддържайки  
постоянна проветривост и суха среда. 

МЕРИНоСоВА ВЪЛНА
Изключително качествено животинско 
влакно, получено от най-добрата 
овча вълна. Фина и мека на допир, 
мериносовата вълна може да регулира 
температурата и да пропуска въздух, 
което позволява на кожата да диша.

КоНСКИ КоСЪМ
Влакно, използвано още от древни 
времена за пълнеж на легла поради своята 
здравина и еластичност. Косъмът не 
губи естествената си гъвкавост и лесно 
възвръща първоначалната си форма, като 
осигурява непроменен комфорт с течение 
на времето. Има хигроскопични свойства 
и осигурява винаги суха среда.

OUTLAST
Специалнo влакно, проектирано за 
космическите костюми на астронавтите. 
Съдържа милиони балончета от специален 
восък, който се разтапя при температура 
от 36 градуса. Когато температурата на 
тялото се повиши, излишната топлина 
се абсорбира. При понижаване на 
температурата, балончетата възвръщат 
формата и твърдостта си и освобождават 
натрупаната топлина.

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. ™





magni grande
Твърд матрак с височина 23 см

Състав: 2 см Memory Foam HD® в текстила; 
ядро - 18 см Elioform®

Текстил: Вискоза Гаранция: 25 години

Характеристики: 
•	 Слой от 18 см Elioform® осигурява правилна опора за гърба. 

•	 Текстил с 2 см Memory Foam HD® се адаптира по формата на 
тялото и създава усещане за максимален комфорт.

•	 Приятен на допир текстил от вискоза гарантира 
изключителна  проветривост.

Magni Grande се изработва от най-
висококачествени платове и материали. 
Осигурява правилна опора на гръбнака, 
високо ниво на комфорт и отличнo 
съотношение цена - качество.

класиката е винаги на мода





daytonа by Tonino Lamborghini
Твърд матрак с височина 22 см

Състав: 2 см Memory Foam HD® в текстила; 
ядро - 2 см Memory Foam HD® и 16 см Elioform® 

Текстил: Вискоза / Полиестер Гаранция: безсрочна

Характеристики: 

•	 Слой от 16 см Elioform® осигурява стабилна опора за гръбначния 
стълб.

•	 Слой от 2 см Memory Foam HD® се адаптира по формата на 
тялото и създава усещане за максимален комфорт.

•	 Нежен на допир, дишащ и антиалергичен текстил с 2 см Memory 
Foam HD® от едната страна и полиестерни фибри от другата.

Daytona by Tonino Lamborghini съчетава 
дързък дизайн и иновативни материали. 
Моделът обединява най-доброто от 
италианския дизайн и модерната, и 
луксозна естетика, синоним на марката 
Tonino Lamborghini. Той осигурява 
оптимална опора и равномерно 
разпределение на тежестта на тялото, 
регулиране на температурата и 
изключителен комфорт.

технология и комфорт





comfort dual
Средно твърд матрак с височина 25 см

Състав: калъф - 2 см Memory Foam HD® в текстила на калъфа; 
ядро - 17 см Elioform® и 5 см Memory Foam HD®

Текстил: Вискоза / Outlast Гаранция: безсрочна

Характеристики: 

•	 Слоеве Elioform® и Memory Foam HD® осигуряват 
балансирана опора на гърба и тялото.

•	 Системата Dual Core дава възможност за две различни нива 
на комфорт в един матрак, по-мек или по-твърд, с едно 
обръщане на едната му половина.

•	 Регулира температурата на тялото, благодарение на 
иновативната тъкан Outlast.

•	 Антиалергичен калъф с 2 см Memory Foam HD® и цип за 
лесно сваляне.

Модел, предназначен да направи съня 
още по-сладък и приятен. Отличава се с 
характерното качество на 100% италиански 
продукт. Съвършена комбинация на 
материали и тъкани, която дава усещане за 
изключителен комфорт.

Почивка по италиански, която 
прави живота по-сладък





impero
Средно твърд матрак с височина 24 см

Състав: топ матрак - 4 см Memosoft (мемори вата); 
ядро - 3 см Memory Foam HD®, 3 см Eliosoft® и 12 см Elioform®

Текстил: Вискоза Гаранция: безсрочна

Характеристики: 

•	 Различни по дебелина слоеве съчетават твърдостта на 
Elioform® с меката и нежна опора на Eliosoft®.

•	 Усещане за допълнителен комфорт благодарение на топ 
матрак от изключително меки влакна и 4 см Memosoft 
(мемори  вата).

•	 Максимална проветривост и меко копринено усещане на 
текстила.

Impero е предназначен за тези, които не 
могат да се задоволят с обикновен матрак. 
Благодарение на ядрото от три пласта в 
комбинация с мек топ матрак, моделът 
гарантира ненадминато удобство и опора.

Всичко необходимо, 
за да спиш като крал





Armonia Dual е многопластов матрак, 
комбиниращ четири материала за 
превъзходен комфорт. Изящната изработка 
на калъфа допълва царствения му вид. 
Предлага четири различни комбинации на 
комфорт чрез  Dual Core системата, която 
позволява избор на по-меко или по-твърдо 
усещане само  чрез обръщане на ядрото. 

изящество и комфорт

Състав: вграден топ матрак - 6 см Memory Foam HD®; 
2 см Memory Foam HD® в текстила на калъфа; 
ядро - 11 см Eliosoft® и 11 см Elioform®

Текстил: Вискоза Гаранция: безсрочна

Характеристики: 

•	 4 различни комбинации за твърдост според индивидуалните 
предпочитания за комфорт.

•	 Вграден топ матрак от 6 см Memory Foam HD® се адаптира по 
формата на тялото и създава усещане за максимален комфорт.

•	 Антиалергичен калъф с 2 см Memory Foam HD® и цип за лесно 
сваляне. Мек и нежен на допир текстил.

armonia dual
Средно твърд / Твърд матрак с височина 32 см





Diamante Dual е елегантeн матрак, създаден 
за тези, които са безкомпромисни в 
търсенето на върховното удобство. В този 
модел финесът на линиите е допълнен от 
изключително качество на материалите.  
Вътрешността на матрака е от две части 
и всяка може да бъде обърната лесно, 
за да съответства на индивидуалните 
предпочитания за комфорт.

Всяка страна 
е правилната страна

Състав: 2 см Memory Foam HD® в текстила на калъфа; 
ядро - 3 см Gel Foam, 5 см Memory Foam HD®, 7 см Eliosoft®, 7 см Elioform® 
и 5 см Memory Foam HD®

Текстил: Вискоза / Outlast Гаранция: безсрочна

Характеристики: 

•	 Уникален комфорт, благодарение на многослойната комбинацuя от 
Memory Foam HD®, Gel Foam, Eliosoft® и Elioform®.

•	 Слой от 3 см Gel Foam създава допълнително усещане за свежест.

•	 Система Dual Core осигурява едновременно по-мека и по-твърда 
основа според личните предпочитания на всеки партньор.

•	 Калъф с 2 см Memory Foam HD®, цип  и текстил Outlast с 
терморегулиращи характеристики.

diamante dual
Средно мек матрак с височина 35 см





virtuoso
Средно мек матрак с височина 30 см

Състав: зимна страна - кашмир, камилска вълна, мериносова вълна и 
конски косъм; лятна страна - лен, памук и коприна; 
ядро - 4 см Memory Foam HD®, 14 см Eliosoft® и 
4 см Memory Foam HD®

Текстил: Вискоза / Сатен Гаранция: безсрочна

Характеристики: 

•	 Ексклузивен продукт с калъф, произведен от най-ценните 
материали, които природата може да предложи:

 - Зимна страна: с пълнеж от кашмир, камилска вълна,            
   мериносова вълна и конски косъм;

 - Лятна страна: микс от лен, памук и коприна.

•	 Ядро от два външни слоя Memory Foam HD® и среден слой Eliosoft® 
гарантират правилна опора на тялото и солиден комфорт.

•	 Естествен регулатор на температурата.

Virtuoso има изящен вид и съчетава 
изключително качествени материали, 
елегантни, изискани тъкани и най-ценните 
влакна от природата. Текстилът от 
вискоза е украсен с декоративни мотиви 
на флорентински лилии. Зимна и лятна 
страна осигуряват максимален комфорт, 
независимо от сезона.

матракът, който превръща 
лукса в добродетел



virtuoso topper
Топ матрак от 4 см естествени материали

Състав: Кашмир, Мериносова вълна, Камилска вълна, Конски 
косъм

Текстил: Вискоза / Сатен 

Характеристики: 

•	 Кашмир: осигурява мекота и висока степен на 
топлоизолация.

•	 Мериносова вълна: регулира температурата и позволява на 
кожата да диша.

•	 Камилска вълна: абсорбира и помага за изпаряването на 
влагата, осигурявайки приятен и сух микроклимат.

•	 Конски косъм: осигурява постоянен комфорт и суха среда.

•	 Дишащ, не задържа влага.



Крайни препоръчителни цени, в лева с ДДС.

magni
grande daytona comfort 

dual impero armonia 
dual

diamante 
dual virtuoso virtuoso 

topper

82 x 190 см 629 849 1 049 1 249 1 749 2 099 4 799 1 399

90 x 190 см 689 939 1 149 1 369 1 929 2 329 5 399 1 549

114 x 190 см 879 1 189 1 449 1 729 2 439 2 949 6 699 1 959

120 x 190 см 929 1 249 1 529 1 819 2 569 3 099 7 199 2 069

144 x 190 см 1 099 1 499 1 809 2 179 3 079 3 719 8 469 2 479

164 x 190 см 1 259 1 699 2 069 2 479 3 499 4 239 9 639 2 829

90 x 200 см 729 989 1 199 1 439 2 029 2 449 5 689 1 629

120 x 200 см 979 1 299 1 599 1 909 2 699 3 269 7 589 2 169

140 x 200 см 1 129 1 529 1 859 2 229 3 149 3 799 8 669 2 539

150 x 200 см 1 219 1 639 1 999 2 389 3 379 4 079 9 279 2 719

160 x 200 см 1 299 1 749 2 099 2 549 3 599 4 349 9 899 2 899

164 x 200 см 1 329 1 799 2 179 2 599 3 689 4 459 10 149 2 979

180 x 200 см 1 459 1 969 2 389 2 869 3 999 4 899 10 899 3 269

см2 439 599 729 879 1 239 1 499 3 479 999



С DreamClub печелиш:
•	Бонус	кредит	(лв.)	за	всяка	покупка
•	Подаръци	и	уникални	игри	само	за	теб	
•	До	15%	отстъпка	за	услуги	и	покупки	при	
партньорите на DreamClub

Стани част от програмата за лоялни клиенти DreamClub! Регистрирай се на www.dreamclub.eu и се възползвай 
от изключителни предимства. Печелиш веднага - получаваш бонус кредит от стойността на извършената 
покупка.

Регистрирай се сега на www.dreamclub.eu



•	 Попълваш	молба	декларация	
 за потребителски кредит
•	 Изплащаш	10	равни	вноски	за	10	месеца
•	 БЕЗ	първоначална	вноска

ВзЕМИ MAGNIFLEX НА СЪЩАТА ЦЕНА И 
пЛАТИ по-КЪСНо
Бързо, лесно, удобно:

•	 БЕЗ	допълнителни	такси
•	 0%	лихва
•	 0%	ГПР

% ЛИХВА 

пЪРВоНАчАЛНА 
ВНоСКА 

ТАКСИ

Промоционалните условия са валидни единствено и само за покупка на стоки с марка Magniflex. Потребителският кредит се отпуска от UniCredit 
Consumer Financing. Пълна информация и съдействие може да получиш от оторизираните служители в търговската мрежа и на тел. 0700 11 117.



София 1404, бул. България 111, ембаси Суитс a, ет. 2
e-mail: office@matrax.bg

web: magniflex.bg
тел.: 0700 11 117
факс: +359 2 869 0013

fan page: facebook.com/MagniflexBg


