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Убедете се сами в качеството на Убедете се сами в качеството на 
матраците!матраците!

Сканирайте 
QR кода, за да 

намерите нашите 
онлайн оферти на 

www.lems.bg

Матраците  
се разпространяват в България от 
www.LEMS.bg  и техните партньори!

Матраци
Украсява Българските домове!
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Магазин на мебелна фабрика
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Технологии и иновации

Тази иновация е една от най-важните при 
производството на матраци. Всяка една част е 
увита в издържливи текстилни торбички и не са 
вързани заедно. Така всеки един елемент реагира 
независимо на формата на тялото, осигурявайки 
правилно положение на гръбначния стълб. 
Ако при класическите матраци 60% от натиска 
на тялото се упражнява върху съответното място 
и 40% се разсейва върху пружините, поставени 
отстрани, то при този тип матраци 90% от натиска 
се упражнява върху съответното място и само 
10% са разпръснато обезпечение. Благодарение 
на тази система се премахва “вълновият” ефект.                 

Ако вие не може те да заспите и се “въртите”, 
партьора ви не би разбрал това .

Индивидуално опаковани пружиниПружинен пакет тип Бонел

Естествен латекс реагира на 
всяко ваше движение и приема 
формата на тялото ви, осигурява отлична 
ортопедична опора. Поради наличието 
на взаимно комуникиращи микроклетки, 
латексът осигурява постоянна вътрешна 
вентилация, термична стабилност, а 
еластичността му позволява ефективно 
формоване върху тялото. За допълнителна 
вентилация този в този слой са преминава от 
вертикални канали, това гарантира топлинен 
комфорт, осигурявайки усещане за прохлада 
през лятото и топлина през зимата. Латексът 
също е естествен противоалергичен - 
антибактериялен материал. Този матрак е 
идеалното решение  за тези, които искат да 
спят по естествен и здравословен начин!

Въпреки, че матракът и невидим аксесоар в спалнята, на практика той е най-
важният, защото прекарваме една трета от живота си в леглото !

Индивидуално опаковани пружини Latex

www.lems.bg
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Качество при слой Мемори пяна

История на мемори пяна:

• Адаптира се перфектно, реагира на формата и 
теглото на тялото и регулира температурата му, 
гарантирайки комфорт независимо от сезона. 

• Разпознава контура  и всяка част от тялото 
ви позволявайки натуралната и ортопедична  

поддръжка през целия сън, независимо дали спите по 
гръб,настрани или по корем.

• Създава отпечатъка на тялото, изравнявайки 
натиска върху него, като по този начин подобрява 
кръвообращението и постига по-добро отпускане 

мускулите. 
• Елиминира дискомфорта причинен от движенията на 

партньора ви, поради своите еластични свойства.
• Той е естественно устойчив на прах и акари, както и е 

антибактириален и хипоалергичен.

Революционната технология на мемори 
пяна е разработена от NASA през 60-те 
години на миналия век,за да намали силите 
от G, действащи върху астронафтите.  

Поради своите много добри абсорбиращи 
свойства дунапрена е бил използван 
при направата на седалките за военните 
самолети и тези на състезателните 

автомобили. С течение на времето 
матраците с мемори пяна се оказаха най-
добрите за сън, които съвременните 
технологии могат да предложат  

Релефната пяна е  пяна със специална форма, 
която предлага повишен комфорт в сравнение с 
обикновенната пяна. Осигурява повишена  вентилация 
на матрака, постигайки по-добър контрол на влагата, 

която се появява върху контактната повърхност на 
тялото. Така тази повърхност ще остане постоянно 
суха и защитена от бактерии и мухъл. Ще имате 
висококачествен сън и ще сте отпочинали. 

Ефект на мемори пяна:

Релефна пяна

Мемори пяна

www.lems.bg
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Това е матрак от гамата  Достъпни цени , който осигурява необходимия 
комфорт за спокоен сън!

• Матракът е базиран на мрежова пружинна структура.  
• Структурата на пружините е рамкирана, както в горната 

така и в долната част от два слоя латексиран филц, които 
имат ролята да разпределят равномерно тежестта върху 
пружините.   

• За по-добра вентилация матрака включва и два слоя TNT 

Комфортът на лицевата повърхност се 
осигурява от слоевете дунапрен със средна 
твърдост и отлични еластични качества

• Вентилацията на матрака се извършва по 
периметъра на цялата му страна.

 

• За по-добра вентилация и комфорт препоръчваме 
изпозването на ламелна рамка. 

• Тегло на матрака за размер (160 cm): 31 kg. 

Матрак Samba   ... удобен и сигурен

Размери (Ш x Д x В): 90/ 140/ 160/ 180 x 200 x 25 cm

Матрак Samba L90/ 140/ 160/ 180 cm

Дунапрен със средна плътност

Слой TNT (нетъкан текстил)

Матрачен текстил

Дунапрен със средна плътност

Дунапрен със средна плътност

Слой латексиран филц

Слой TNT (нетъкан текстил)

Дунапрен със средна плътност

Текстил

Пружинен пакет тип “Бонел”

Слой латексиран филц

Samba

меко средно твърд

твърдост на матрака: 5/7

25 cm
Гаранция

24 
месеца

бонел 
пружини

Максимално.
натоварване/ 

за 1 човек

120 kg

www.lems.bg
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Матракът Pacifica предлага усещане за комфорт , като съчетава качествата на мека 
пяна и смесена плътна пяна с иновативна покет система индивидуално пакетирана !

•    Подложката се състои от пружини индивидуално 
опаковани в много качествени текстилни торбички, 
които не са свързани помежду си. Всяка дъга реагира 
независимо на формата на тялото. Това гарантира 
правилна позиция на гръбначния стълб и намалява 
неудобството, причинено от движенията на партньора
•  Външната повърхност на матрака е изработена 

от висококачествена, приятна на допир материя. 

Вентилацията на матрака се извършва по периметъра 
от цялата му страна.

•    Ръбът на матрака е подсилен с 2 допълнителни 
реда индивидуално опаковани пружини, с 
увеличена дебелина за осигуряване на правилна 
опора по време на сън, включително на ръба му. 
Предотвратява и ефекта на търкаляне при хора, 

които са свикнали да спят на ръба на матрака, но и 
деформацията на страната му във времето.

•  Може да се използва върху всякакъв вид опора, но за 
по-голям комфорт препоръчваме използването на 
ортопедична ламелна опора (рамка).

•  Тегло на матрака за размер(160 cm): 42 kg.

26 cm

Матрак Pacifica   ... за естественна позиция

меко средно твърдо

Твърдост на матрака: 4/7

Дунапрен със средна плътност

Матрачен текстил

Слой TNT (нетъкан текстил)

Дунапрен със средна плътност

Дунапрен със средна плътност

Слой полиестерна вата

Слой латексиран филц

Слой TNT (нетъкан текстил)

Дунапрен със средна плътност

Текстил

Индивидуални покет пружини

Слой латексиран филц

Размери  (Ш x Д x В): 90/ 140/ 160/ 180 x 200 x 26 cm

Матрак Pacifica L90/ 140/ 160/ 180 cm

*Дебелината на матрака се измерва при определени температурни условия и след пълното разширяване.

Гаранция
24 

месеца
покет 

пружини

Максимално.
натоварване/ 

за 1 човек

120 kg

www.lems.bg
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меко средно твърдо

Твърдост на матрака: 6/7

Матрак Bella   ... БЕЗ болки в гърба

Това е удобен матрак от гамата на тези с висока твърдост, предлагащ 
правилно положение на гръбначния стълб благодарение на системата от 
индивидуално опаковани пружини.

• Структурата на матрака се състои от индивидуално 
опаковани пружини, които действат независимо 
една от друга и не са свързани една с друга. Всяка 
арка реагира независимо на формата на тялото и 
осигурява правилното положение на гръбначния 
стълб. В същото време се намалява неудобството, 
причинено от движенията на партньора.

• Ръбът на матрака е подсилен с 2 допълнителни 
реда индивидуално опаковани пружини, с 

увеличена дебелина за осигуряване на правилна 
опора по време на сън, включително на ръба му. 
Предотвратява и ефекта на търкаляне при хора, 
които са свикнали да спят на ръба на матрака, но и 
деформацията на страната му във времето.

• Индивидуално опакованата пружинна сърцевина 
е рамкирана от слоеве филц, TNT (нетъкан текстил) 
и мека пяна. Тези слоеве осигуряват комфорт и 
качествен сън.

• Вентилацията на матрака се извършва по 
периметъра от цялата му страна.

• Препоръчва се предимно за тези, които спят по 
гръб или настрани.

• За по-добра вентилация и комфорт препоръчваме 
изпозването на ламелна рамка.

• Тегло на матрака (160 cm): 39 kg. 

Размери (Ш x Д x В): 90/ 140/ 160/ 180 x 200 x 26 cm
Матрак Bella L90/ 140/ 160/ 180 

26 cm

Слой полиестерна вата

Дунапрен със средна плътност

Слой TNT (нетъкан текстил)

Матрачен текстил

Слой латексиран филц

Слой TNT (нетъкан текстил)

Дунапрен със средна плътност

Матрачен текстил

Индивидуални покет пружини

Слой латексиран филц

www.lems.bg
*Дебелината на матрака се измерва при определени температурни условия и след пълното разширяване.

Гаранция
24 

месеца
покет 

пружини

Максимално.
натоварване/ 

за 1 човек

120 kg
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Това е матрак, който предлага висок комфорт, от гамата на тези със средна твърдост, 
предлагащ правилна позиция на гръбначния стълб благодарение на системата от 
индивидуално опаковани пружини.

• Индивидуално опакованата пружинна система 
премахва вълновия ефект, създаден от 
класическите матраци. Ако се движите през нощта, 
леглото на партньора ви ще остане неподвижно.

• Горната част на матрака е изградена от няколко 
комбинирани слоя мека пяна и дунапрен със 
средна плътност. Тази комбинация осигурява 
висок комфорт и качествен сън. 

• Ръбът на матрака е подсилен с 2 допълнителни 
реда индивидуално опаковани пружини, с 
увеличена дебелина за осигуряване на 
правилна опора по време на сън, включително 
на ръба му. Той също така предотвратява ефекта 
на търкаляне при хора, които обикновено спят на 
ръба на матрака, но и деформацията на страната 
му във времето.. 

• Вентилацията на матрака се извършва по 
периметъра от цялата му страна.

• Това е матрак, препоръчван за тези, които спят по 
гръб или отстрани.

• За повишен комфорт и по-добра вентилация 
препоръчваме използването на ортопедична 
ламелна опора (рамка).

• Тегло на матрака (160 cm): 46 kg.

меко средно твърдо

Твърдост на матрака: 5/7

Матрак Lavanda   ... гъвкавост, съчетана с твърдост

Размери (Ш x Д x В): 140/ 160/ 180 x 200 x 27 cm
Матрак Lavanda L90/ 140/ 160/ 180 

www.lems.bg*Дебелината на матрака се измерва при определени температурни условия и след пълното разширяване.

Дунапрен със средна плътност

Матрачен текстил

Слой TNT (нетъкан текстил)

Дунапрен със средна плътност

Дунапрен със средна плътност

Слой полиестерна вата

Слой латексиран филц

Слой TNT (нетъкан текстил)

Дунапрен със средна плътност

Текстил

Индивидуални покет пружини

Слой латексиран филц

26 cm
Гаранция

24 
месеца

покет 
пружини

Максимално.
натоварване/ 

за 1 човек

120 kg
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Матрак Galaxy   ... почивката е гарантирана

Матракът Galaxy е твърд и удобен матрак, който осигурява правилната опора 
на гръбначния стълб по време на сън. Релефният слой от пяна осигурява повишена 
вентилация.

• Релефната пяна осигурява повишен комфорт 
в сравнение с традиционната пяна. Освен това 
осигурява повишена вентилация на слоевете 
на матрака. Това позволява по-добър контрол 
на влажността.

• Горната част на матрака е изградена от няколко 
комбинирани слоя мека пяна и дунапрен със 
средна плътност. Тази комбинация осигурява 
висок комфорт и качествен сън.

• Индивидуално обвитите пружини осигуряват 
правилното положение на гръбначния стълб 
и намаляват неудобството, причинено от 
движенията на партньора.

• Ръбът на матрака е подсилен с 2 допълнителни 
реда индивидуално опаковани пружини, с 
увеличена дебелина за осигуряване на правилна 
опора по време на сън, включително на ръба му. 
Предотвратява и ефекта на търкаляне при хора, 

които са свикнали да спят на ръба на матрака, но и 
деформацията на страната му във времето.

• Матракът се препоръчва за тези, които спят 
особено по гръб или настрани.

• Вентилацията на матрака се извършва по 
периметъра от цялата му страна.

• За по-добра вентилация и комфорт 
препоръчваме изпозването на ламелна рамка.

• Тегло на матрака (160 cm): 40 kg.

30 cm
spumă gofrată

Дунапрен със средна плътност

Слой полиестерна вата
Матрачен текстил

Профилиран дунапрен

Дунапрен със средна плътност

Слой полиестерна вата

Профилиран дунапрен

Слой TNT (нетъкан текстил)

Слой полиестерна вата

Матрачен текстил

Индивидуални покет пружини

Слой TNT (нетъкан текстил)

меко средно твърдо

Твърдост на мактрака: 6/7

Размери (Ш x Д x В): 140/ 160/ 180 x 200 x 30 cm
Матрак Galaxy L140/160/ 180 cm

www.lems.bg *Дебелината на матрака се измерва при определени температурни условия и след пълното разширяване.

Гаранция
24 

месеца
покет 

пружини

Максимално.
натоварване/ 

за 1 човек

120 kg
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меко средно твърдо

Твърдост на матарака: 6/7

Матрак Adorra   ... превъзходен комфорт
Благодарение на латексното покритие, матракът Adorra предлага отлична 
ортопедична опора и усъвършенствана термична стабилност. Високият комфорт 
се осигурява от слоевете пяна с различна плътност и от опората на индивидуално 
опаковани пружини.
• Опората се състои от пружини, опаковани 

поотделно във висококачествени текстилни 
торби, които не са свързани помежду си. Всяка 
дъга реагира независимо на формата на тялото. 
Това гарантира правилна позиция на гръбначния 
стълб и намалява неудобството, причинено от 
движенията на партньора. 

• Естественият латекс реагира на всяко ваше 
движение и придобива формата на тялото 
ви, осигурявайки отлична ортопедична 

опора. Поради наличието на взаимосвързани 
въздушни микроклетки, латексът 
осигурява постоянна вътрешна вентилация, 
усъвършенствана термична стабилност, 
а еластичността му позволява ефективно 
формоване върху тялото. За допълнителна 
вентилация този слой се преминава от 
вертикални канали. Това гарантира висок 
топлинен комфорт, осигурявайки усещане за 
прохлада през лятото и топлина през зимата. 

Латексът също е естествен противоалергичен 
и антимикробен материал. Този матрак е 
идеалното решение за тези, които искат да 
спят по естествен и здравословен начин. 

• Вентилацията на матрака се извършва по 
периметъра от цялата му страна.

• За повишен комфорт и по-добра вентилация 
препоръчваме използването на ортопедична 
ламелна опора (рамка).

• Тегло на матрака (160 cm): 42 kg.

30 cm
latex Размери (Ш x Д x В): 140/ 160/ 180 x 200 x 30 cm

Матрак Adorra L140/160/ 180 cm

www.lems.bg*Дебелината на матрака се измерва при определени температурни условия и след пълното разширяване.

Гаранция
24 

месеца
покет 

пружини

Максимално.
натоварване/ 

за 1 човек

120 kg

Мемори дунапрен

Матрачен текстил

Дунапрен със средна плътност

Слой полиестерна вата

Слой полиестерна вата

Слой ЛАТЕКС

Слой TNT (нетъкан текстил)

Слой полиестерна вата

Дунапрен със средна плътност

Текстил

Индивидуални покет пружини

Слой TNT (нетъкан текстил)
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меко средно твърдо

Твърдост на матрака: 6/7

arcuri ambalate 
individual

28 cm
spumă cu 
memorie

Garanție
24 luni

Greutate max.
recomandată/ 

persoană

120 kg

Това е матрак, изработен от революционни материали, с уникален комфорт, с 
висока степен на еластичност и високо ниво на твърдост.

• Горната част на матрака е съставена от няколко 
комбинирани слоя мемори пяна, пяна със средна 
плътност и мека пяна. Тази комбинация осигурява 
висок комфорт и качествен сън.

• Мемори пяната приема формата на тялото и 
кара натиска му да се разпредели равномерно 
по цялата повърхност на матрака. Това помага за 
изравняване на точките на натиск чрез подобряване 
на кръвообращението в цялото тяло. Ще имате 

по-дълбок и спокоен сън.
• Индивидуално обвитите пружини осигуряват 

правилното положение на гръбначния стълб 
и намаляват неудобството, причинено от 
движенията на партньора. 

• Ръбът на матрака е подсилен с 2 допълнителни 
реда индивидуално опаковани пружини, с 
увеличена дебелина за осигуряване на правилна 
опора по време на сън, включително на ръба му. 

Предотвратява и ефекта на търкаляне при хора, 
които са свикнали да спят на ръба на матрака, но и 
деформацията на страната му във времето. 

• Матракът се препоръчва за тези, които спят 
особено по гръб или настрани.

• Вентилацията на матрака се извършва по 
периметъра от цялата му страна.

• За по-добра вентилация и комфорт 
препоръчваме изпозването на ламелна рамка.

Матрак Impressia   ... дизайн с технологии

Слой TNT (нетъкан текстил)

Матрачен текстил

Слой Мемори пяна

Слой полиестерна вата

Дунапрен със средна плътност

Дунапрен със средна плътност 

Слой полиестерна вата

Слой TNT (нетъкан текстил)

Дунапрен със средна плътност

Матрачен текстил

Индивидуални покет 

Слой полиестерна вата

Размери (Ш x Д x В): 140/ 160/ 180 x 200 x 28 cm
Матрак Impressia L140/160/ 180 

www.lems.bg *Дебелината на матрака се измерва при определени температурни условия и след пълното разширяване.
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меко средно твърдо

Твърдост на матрака: 5/7

Матрак Luxurio   ... за перфектно удоволствие

• Уникалната комбинация от различни слоеве - мемори 
пяна, пяна със средна плътност и пяна с ниска 
плътност, предлага един - превъзходен комфорт.

• Слоят от мемори пяна осигурява топлинен комфорт, 
ортопедично разпределение на телесното тегло по 
цялата повърхност на матрака и също така осигурява 
естествена позиция на гръбначния стълб по време на 
сън..

• Структурата на матрака се състои от индивидуално 

опаковани пружини, които действат независимо една 
от друга. Усещането за комфорт и потапяне в матрака 
се засилва от комбинацията от слоеве мемори пяна, 
пяна със средна плътност и мека пяна, която покрива 
пружините.

• Матракът е подчертан и от специалния дизайн на 
висококачествения памучен калъф.

• Вентилацията на матрака се извършва по 
периметъра от цялата му страна. Това позволява 

по-добър контрол на влагата, оставяйки матрака 
постоянно сух и защитен от бактерии и мухъл..

• Препоръчва се предимно за тези, които спят по гръб 
или настрани.

• За повишен комфорт и по-добра вентилация 
препоръчваме използването на ортопедична ламелна 
опора (рамка).

• Тегло на матрака (160 cm): 54 kg.

Слой TNT (нетъкан текстил)

Слой полиестерна вата

Матрачен текстил

Слой дунапрен

Слой Мемори пяна

Дунапрен със средна плътност

Дунапрен със средна плътност

Слой полиестерна вата

Слой TNT (нетъкан текстил)

Дунапрен със средна плътност

Матрачен текстил

Индивидуални покет пружини

Слой полиестерна вата

30 cm
Мемори пяна

Матракът е с дебелина 30 см и е изработен от висококачествени материали. 
Гениалният и хармоничен начин, по който тези материали взаимодействат, 
както и изборът на идеални дебелини, гарантират перфектния баланс между 
технология и функционалност.

Размери (Ш x Д x В): 140/ 160/ 180 x 200 x 30 cm
Матрак Luxurio L140/160/ 180 cm

www.lems.bg*Дебелината на матрака се измерва при определени температурни условия и след пълното разширяване.

Гаранция
24 

месеца
покет 

пружини

Максимално.
натоварване/ 

за 1 човек

120 kg
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меко твърдо

Твърдост на матрака: 5/7

27 cm
мемори пяна

Това е матрак, който предлага превъзходен комфорт и усещане за плаване чрез 
комбиниране на мемори пяна с революционната технология на индивидуално 
опаковани пружини.
• Матрак California предлага комфортно усещане 

благодарение на комбинираните слоеве мемори 
пяна, пяна със средна плътност и мека пяна. 

•Мемори пяната приема формата на тялото и 
кара натиска му да се разпредели равномерно 
по цялата повърхност на матрака. Това помага за 
изравняване на точките на натиск чрез подобряване 
на кръвообращението в цялото тяло. Ще имате 
по-дълбок и спокоен сън.

• Индивидуално обвитите пружини осигуряват 
правилното положение на гръбначния стълб 
и намаляват неудобството, причинено от 
движенията на партньора. 

• Ръбът на матрака е подсилен с 2 допълнителни 
реда индивидуално опаковани пружини, с 
увеличена дебелина за осигуряване на правилна 
опора по време на сън, включително на ръба му. 
Предотвратява и ефекта на търкаляне при хора, 

които са свикнали да спят на ръба на матрака, но и 
деформацията на страната му във времето. 

• Матракът се препоръчва за тези, които спят 
особено по гръб или настрани.

• Вентилацията на матрака се извършва по 
периметъра от цялата му страна.

• За по-добра вентилация и комфорт 
препоръчваме изпозването на ламелна рамка. 

• Тегло на матрака (160 cm): 48 kg.

Матрак California   ... за претенциозните

Размери (Ш x Д x В): 140/ 160/ 180 x 200 x 27 cm
Матрак California L140/160/ 180 

www.lems.bg

Гаранция
24 

месеца
покет 

пружини

Максимално.
натоварване/ 

за 1 човек

120 kg

*Дебелината на матрака се измерва при определени температурни условия и след пълното разширяване.

средно

Слой TNT (нетъкан текстил)

Матрачен текстил

Слой Мемори пяна

Слой полиестерна вата

Дунапрен със средна плътност

Дунапрен със средна плътност 

Слой полиестерна вата

Слой TNT (нетъкан текстил)

Дунапрен със средна плътност

Матрачен текстил

Индивидуални покет 

Слой полиестерна вата
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Матрак Imperia съчетава изключителния комфорт на латекс с иновативната технология 
на индивидуално опаковани пружини. Това е едновременно твърд и еластичен матрак, 
характеризиращ се с естественост, в който веднага ще се влюбите. Той е проектиран да 
следва линията на тялото и да осигурява оптимална опора на гръбначния стълб по време 
на сън. Уникалната комбинация от различни слоеве - естествен латекс, мека пяна, пяна със 
средна плътност и 2 слоя индивидуално опаковани пружини предлага превъзходен комфорт.

Матрак Imperia   ... за ценители

 МИНИ  покет пружини

Слой полиестерна вата

Дунапрен със средна плътност

Слой ЛАТЕКС

Дунапрен със средна плътност

Дунапрен със средна плътност

Слой TNT (нетъкан текстил)

Слой полиестерна вата

Слой TNT (нетъкан текстил)
Дунапрен със средна плътност

Матрачен текстил

Индивидуални покет пружини

Слой полиестерна вата

• Комфортният слой е изработен от естествен латекс, 
който реагира на всяко ваше движение. Поради 
наличието на взаимосвързани въздушни микроклетки, 
латексът осигурява постоянна вътрешна вентилация, 

усъвършенствана термична стабилност, а еластичността 
му позволява ефективно формоване върху тялото. За 
допълнителна вентилация този слой се преминава 
от вертикални канали. Латексът също е естествен 
противоалергичен и антимикробен материал. Така този 
матрак е идеалното решение за тези, които искат да спят по 
естествен и здравословен начин.

• Индивидуално опакованите пружини, обвити с 
пчелна пита, се движат независимо една от друга, 
намалявайки точките на натиск върху тялото. Слоят 

от индивидуално опаковани мини пружини в горната 
част на матрака осигурява допълнителен комфорт.

• Матракът е с вентилиран периметър от всичките му страни.
• Характеризира се с височина от 33 см, матракът 

се препоръчва за хора, които предпочитат удобни 
повърхности за спане, но не потъват, така че тези, които 
спят особено по гръб или настрани.

• За повишен комфорт и по-добра вентилация 
препоръчваме използването на ортопедична ламелна 
опора (рамка). Тегло на матрака (160 cm): 63 kg.

33 cm
latex

меко средно твърдо

Твърдост на матрака: 

Размери (Ш x Д x В): 140/ 160/ 180 x 200 x 33 cm
Матрак Imperia L140/160/ 180 cm

www.lems.bg

Гаранция
24 

месеца
покет 

пружини

Максимално.
натоварване/ 

за 1 човек

130 kg

*Дебелината на матрака се измерва при определени температурни условия и след пълното разширяване.



Nu ești convins? Atunci testează-le GRATUIT la tine acasă!

14 www.lemet.ro

Инструкции за употреба и поддръжка

Внимание

1. Матракът се транспортира в оригиналната си опаковка, за да се избегнат 
повреди.
2. Разрежете внимателно опаковката, за да избегнете случайно разрязване на 
матрака.
3 Тези миризми са нетоксични и изчезват за кратък период от време.
4. За добра вентилация се препоръчва използването на гъвкава ламелна опора 
(матрак). Тази опора позволява на въздуха да циркулира през ламелите. 
Използването на невентилираща опора може да доведе до натрупване на влага в 
матрака и появата на мухъл.
5. Помещението, в което се използва матракът, трябва да осигурява нормални 
условия на температура и влажност (50-60% влажност и 10-30 градуса по 
Целзий).
6. За предотвратяване на натрупване на влага в матрака се препоръчва 
ежедневно проветряване на помещението.
7. Подложката за матрака трябва да е права и правилно позиционирана, за да се 

избегне деформация на матрака.
8. Не поставяйте матрака в леглова рамка с по-малък размер.
9. Препоръчително е да го въртите от главата до петите ежеседмично през 
първия месец, след което ротацията ще се извършва ежемесечно.
10. Матракът се почиства с прахосмукачка.
11. Не се препоръчва мокро почистване. Въпреки това, в случай на леки петна, 
почистването може да се извърши с влажна кърпа (с разреден разтвор на 
сапунена вода). Не намокряйте матрака. Не се избелва.
12. Избягвайте разливането на течност по повърхността на матрака.
13. Не сушете с ютия или електрическа сушилня. 
14. Не търкаляйте, огъвайте или сгъвайте. Пружините и материалите в 
компонента могат да бъдат унищожени.
15. Не съхранявайте матрака изправен.
16. Не позволявайте на деца да скачат върху матрака. Може да се повреди и 
ламелите на матрака да се счупят.

1. Размерите на матрака (дължина и ширина) имат толеранс до 1% поради еластичните материали в състава. Височината на матрака има толеранс до 5%.

2. Продуктът не е предназначен за използване във влажна среда.

3. Не използвайте запалими продукти, запалки или подобни продукти близо до матрака. Матракът не е пожароустойчив!

Снимките са информативни. Цветовете в листовката може да се различават от реалността поради технически ограничения за печат. 
Продуктите се предлагат в рамките на наличния склад, в мрежата от магазини LEMS. Производителят си запазва правото да модифицира 
продуктите като част от процеса на непрекъснато подобрение без предизвестие. 

Продуктите на LEMET се произвеждат в интегрирана 
система за управление на качеството (ISO 9001), 
околна среда (ISO 14001), здраве и безопасност при 
работа (OHSAS 18001).

гаранция
продукти
2 год

Къде да ни намерите? 
Продуктите с марка LEMS можете да откриете на територията на цялата страна. За 
повече информация както и подробна карта с магазините,  които продават нашите 
продукти може да откриете на : www.lems.bg

www.lems.bg


