• Профилирани слоеве, придаващи
пружиниращ ефект и висока
циркулация на въздух между
слоевете.

Предимства:
• висококачествена дамаска
• отсъствие на среда за развитие на микроорганизми
• без лепило
• калъф с цип

Симетрична конструкция, състояща се от три слоя висококачествена
дишаща BodyCare® пяна с отворена клетъчна структура, съединени един
към друг. Два от тях са със специфично профилирани повърхнини, което
придава лек пружиниращ ефект и позволява допълнителна циркулация
на въздуха.

Предимства:
• по-голяма височина на матрака, за повече комфорт
• по-добра циркулация на въздуха вътре в матрака
• без лепило
• отсъствие на среда за развитие на микроорганизми
Съвети за правилна употреба:
Периодичното обръщане на матрака на 180° запазва качествените му
характеристики за по-дълго време, а смяната на зимна и лятна страна,
при варианта с кокосова вложка, в зависимост от сезона осигурява
удобство и спокоен сън.

Съвети за правилна употреба:
Периодичното обръщане на матрака на 180° запазва качествените му
характеристики за по-дълго време и осигурява удобство и спокоен сън.

ОПЦИЯ: С цел подобряване на вентилацията през летните месеци,
както и за създаване на различно усещане при спане на лятна и зимна
страна, можем да добавим за Вас слой кокосова вложка с дебелина 1 см
и плътност 110 кг/куб.м.

Мики Джуниър

• Анатомична опора на гърба.

• Ортопедични свойства на матрака.

Мики

• Произведени от висококачествена
дишаща BodyCare® пяна с отворена
клетъчна структура за добра
проветривост.

за моето дете ?

Блянболино

З ащо да избера

Луксозен детски матрак изработен от висококачествена дишаща
BodyCare® пяна с отворена клетъчна структура.
Симетрична конструкция, състояща се от три полиуретанови слоя,
два от които със специфино профилирани повърхнини, придаващи
естествен пружиниращ ефект и допринасящи за максималната
вентилация и проветривост.
Комбинацията от профилирана високоеластична HR пяна и
база, издръжлива на натиск и натоварване, придава допълнителнa
устойчивост и комфорт при използването му.

Конструкция, състояща се от два слоя висококачествена дишаща
BodyCare® пяна с отворена клетъчна структура. Единият от тях е със
специфична профилирана повърхност, което придава лек пружиниращ
ефект и позволява допълнителна циркулация на въздуха.

Предимства:
• отсъствие на среда за развитие на микроорганизми
• без лепило
• добра циркулация на въздуха вътре в матрака
Съвети за правилна употреба:
Периодичното обръщане на матрака на 180° запазва качествените му
характеристики за по-дълго време, а смяната на зимна и лятна страна,
при варианта с кокосова вложка, в зависимост от сезона осигурява
удобство и спокоен сън.
ОПЦИЯ: С цел подобряване на вентилацията през летните месеци,
както и за създаване на различно усещане при спане на лятна и зимна
страна, можем да добавим за Вас слой кокосова вложка с дебелина 1 см
и плътност 110 кг/куб.м.

размер /см/

цена

размер /см/

цена
стандартна

цена с кокосова
вложка /опция/

размер /см/

цена
стандартна

цена с кокосова
вложка /опция/

60/120/14
70/130/14
65/135/14
70/140/14
поръчка на м2

118 лв.
137 лв.
132 лв.
142 лв.
164 лв.

60/120/14
70/130/14
65/135/14
70/140/14
поръчка на м2

82 лв.
88 лв.
96 лв.
106 лв.
118 лв.

117 лв.
129 лв.
125 лв.
140 лв.
165 лв.

60/120/9
70/130/9
65/135/9
70/140/9
поръчка на м2

58 лв.
68 лв.
64 лв.
70 лв.
94 лв.

88 лв.
100 лв.
90 лв.
109 лв.
140 лв.

* Височина на матрака: 14 см.
* Нестандартни размери и форми – по поръчка на клиента
* Гаранция: 5 години
* Цветовете и шарките на дамаските/платовете могат да варират

* Височина на матрака: 14 см.
* Нестандартни размери и форми – по поръчка на клиента
* Гаранция: 2 години
* Цветовете и шарките на дамаските/платовете могат да варират

* Височина на матрака: 9 см.
* Нестандартни размери и форми – по поръчка на клиента
* Гаранция: 2 години
* Цветовете и шарките на дамаските/платовете могат да варират

www.blian.bg

Бюджетно решение, предоставящо нежна
опора и здравословна среда за спокоен сън.
• ядро от дишаща BodyCare® пяна
• некапитониранa обкантена дамаска
от памучно хасе – щампа, детски десени.
размер /см/

цена

60/120/8
70/140/8

38 лв.
42 лв.

детска олекотена завивка

Дрийм

• пълнеж от силиконизирана вата
• плат: хасе – бяло памучно хасе
• възможност за многократно пране при 30°
размер /см/

цена

100/140

24 лв.

детска възглавница

Дрийм

• пълнеж от силиконизирана вата
• плат: хасе – бяло, памучно
• възможност за многократно пране при 30°

размер /см/

цена

40/25/3

7 лв.

Непромокаем протектор

БЛЯН уван

• възможност за многократно пране при 30°;
• предпазва матрака от проникване на влага и замърсяване;
• не позволява хлъзгане на чаршафите;
• ластични ленти за лесно закрепяне.

Скрит зад красивите завивки и изящния
дизайн на бебешката кошара, матракът
обикновено е последният продукт, на който
обръщаме внимание. За нас като родители
изборът на матрак е едно от най-важните
решения, тъй като детето ни ще прекара
по-голяма част от времето през първите
години от живота си именно върху него.

Използвани материали:
100% полиестер + 0.02 mm мембрана

детски комфорт !

размер /см/

цена

60/120
70/140

15 лв.
17 лв.

Знаете ли, че?

* Височина на матрака: 8 см.
* Нестандартни размери и форми – по поръчка на клиента
* Гаранция: 2 години
* Цветовете и шарките на дамаските/платовете могат да варират

Бебетата до 2 мес.
Спят до 17 часа в денонощие.

Децата до 2 години
прекарват до 50% от времето
си върху детското матраче.

Децата от 2 до 4 години

прекарват до 40% от времето
си върху него.

детска

Бимбо

