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Vankúše MEMORY 
Luxusné vankúše Memory  sú vyrobené z lenivej peny, ktorá svojím špecifickým zložením zaisťuje jedinečné 
vlastnosti týchto výrobkov. Vankúše majú výbornú tvarovú pamäť, pri kontakte s ľudským telom optimalizujú 
svoju tuhosť podľa absorbovaného tepla a tým docielia ideálne elastické vlastnosti potrebné pre dokonalé 
uvoľnenie krčného svalstva. Vankúše Memory odporúčame ako prevenciu bolestí v oblasti krčnej chrbtice.

Prevzdušnenie vankúšov zabezpečuje špeciálne perforované jadro. Luxusné prevedenie týchto výrobkov zaisťujú 
aj použité poťahové látky. Poťahy vankúšov sú veľmi príjemné na dotyk, sú snímateľné a prateľné na 60°C.

Balenie obsahuje:
• jadro vankúša z MEMORY (lenivej) peny potiahnuté v 100% Bavlne
• snímateľný poťah
• tašku (kartón)
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Vankúš TORINO
Rozmery: 35 x 60 cm
Poťahová látka: NANO

NANO – poťahová látka upravená 
Nano – technológiou, predchádza 
tvorbe škvŕn a znečisteniu poťahu, 
poskytuje neviditeľnú, dočasnú, ale 
efektívnu ochranu prostredníctvom 
obalenia vlákien do molekulárnej 
a inteligentnej ochrany.

Vankúš BARI
Rozmery: 40 x 60 cm
Poťahová látka: BENESSERE

Komfortná, mäkka a vysoko antibakteriálna 
poťahová látka. 

Vďaka týmto špeciálnym funkciám ponúka 
užívateľom nezabudnuteľný pocit sviežosti  
a čistoty počas spánku.
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Vankúš VENEZIA
Rozmery: 40 x 70 cm
Poťahová látka: SILVERGUARD

SILVERGUARD – jedinečná technológia 
zaručuje trvalú sviežosť a hygienu po-
čas spánku, chráni pred nepríjemným 
zápachom, eliminuje baktérie spôso-
bujúce zápach a chráni pred ich usa-
dením. Ochrana je trvalá aj po častom 
praní a čistení.

Vankúš VERONA
Rozmery: 40 x 70 cm
Poťahová látka: SCENSIC lemon 

Unikátny systém založený na priložení 
mikrokapsulových škrupiniek s vôňou 
Lemon k povrchu látky. 

Obsah mikrokapsulí s vôňou Lemon sa 
z látky postupne uvoľňuje a zabezpe-
čí Vám príjemný pocit sviežosti počas 
spánku.
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