
Handcrafted since 1846





Само най-доброто е 
достатъчно добро за  

Stearns & Foster. 
Традиция от 1846 г.
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Изработени от най-фини материали от цял свят и с усилията на 
най-добрите световни майстори нашите легла носят усещането 

за красота и гаранция за спокоен сън.

Всеки детайл и всяка характеристика са определящи, а 
специфичният дизайн, усъвършенстван в продължение на 

повече от 165 години, осигурява дълготраен комфорт и опора 
всеки път, когато си почивате.

Запознайте се с вдъхновяващото майсторство и усилията ни да 
постигнем впечатляваща изтънченост.

Станете част от 
емблематичното 
и непреходното. 
Представяме ви 
Stearns & Foster

Въведение



7ВъВедеНИе
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История на успеха
В средата на 19-ти век споделената 
страст за по-добри материали, 
иновации и умения отвежда Г. С. 
Стърнс и Сет Фостър в САЩ. Но 
нашите основатели винаги са мечтали 
за нещо по-голямо и по-добро. 
Голямото пътуване на компанията 
започва с производството на памучни 
изделия за тапицерията на каретите 
и оттогава никога не сме спирали да 
мечтаем. От конски карети и луксозни 
хотели до матраци Stearns & Foster за 
дома – мечтите са част от богатото ни 
наследство. Никога няма да спрем. 

Американски лукс - повече от  
165 години Stearns & Foster

Традиция на качеството
В Stearns & Foster отделяме достатъчно 
време, за да изработим матраците, както 
трябва. Още от първите ни дни в този 
бизнес името ни е синоним за качество на 
материалите, изтънченост на детайлите 
и майсторска конструкция. днес ценим 
това наследство и продължаваме да 
използваме само най-добрите материали, 
които поръчваме от различни краища 
на света, както и да се доверяваме само 
на най-талантливите и педантични 
майстори. Непрестанният ни стремеж 
към отлично качество е основата, върху 
която създаваме всеки от матраците 
Stearns & Foster.

История

ИСТОРИя
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От всички майстори по света само няколко са 
достатъчно добри, за да им поверим отговорността 
да изработват матраците Stearns & Foster. Техният 
ръчен труд отговаря на най-високите стандарти и 
гарантира съвършен резултат.

Автентична изработка

Гаранция 
Продуктите на Stearns & Foster са 
създадени да бъдат дълготрайни.
Винаги е било така. Всички матраци 
в колекцията ни се предлагат с 10 
години гаранция. Висококачествените 
материали, първокласният дизайн и 
майсторската изработка са гаранция, 
че вашият матрак Stearns & Foster ще 
изглежда разкошно и ще осигурява 
комфорт години наред.

Ръчна изработка на 
конструкцията 
екип от специално обучени и 
сертифицирани майстори посвещава 
усилията си на всеки детайл. В 
действителност за изработката е 
необходимо два пъти повече време 
отколкото при традиционните 
пружинни матраци, затова и 
матраците Stearns & Foster носят с 
гордост подписа на майстора,  
който ги е изработил.

Изящество на детайлите 
Вашето легло Stearns & Foster е 
създадено с мисъл за изтънчена 
елегантност и класически лукс. Фините 
детайли включват качествен текстил и 
изящни модерни десени с бродерия на 
търговската ни марка, изобразяваща 
лилия.



Ръчна изработка 
от най-добрите 

майстори в света

АВТеНТИчНА ИЗРАбОТКА 11
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Памук
Американският памук е известен по 
целия свят. Като напълно възобновяем 
ресурс, американският памук на 
Stearns & Foster е мек, натурален, здрав 
и лесен за поддръжка материал. Ние 
използваме този първокласен памук 
за изработване на памучни и вълнени 
вложки за нашата колекция Lux Estate™ 
Plush, които поставяме точно над 
пружините, за да създадем усещане за 
изключителен комфорт.

Само най-фините материали в света 
са достатъчно добри, за да се използват 
в изработването на легло с марката 
Stearns & Foster. Използваме естествени 
материали, специално подбрани заради 
своята устойчивост, дишащи свойства 
и усещане за лукс

Вълна
Ние използваме новозеландска 
вълна, защото е мека, антиалергична 
и спомага за регулиране на 
температурата. С естествени 
изолационни свойства, огнеустойчивост 
и водоустойчивост ще я откриете в 
луксозните ни дамаски и вълнените 
вложки на матраците от колекцията 
Lux Estate™ Plush.

Най-фини материали
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Коприна
Кралицата на материите. Освен че носи 
уникално усещане за лукс, коприната 
регулира температурата на тялото. 
Тази приятно топла и дишаща материя 
поддържа постоянна и комфортна 
температура за сън през цялата година. 
Използваме коприна за луксозните 
си дамаски и я смесваме с кашмир 
за калъфите на луксозната серия 
матраци Lux Estate™ Plush - за още по-
незабравимо преживяване на сетивата.

Кашмир
Кашмирът осигурява топлина и 
комфорт през зимата и усещане за 
прохлада през лятото. Не се свива, а с 
времето става още по-мек.
Нашият подплатен с кашмир калъф 
се предлага в цялата ни колекция и 
внася още повече лукс за деликатен и 
спокоен сън.

Латекс
Латексът на Stearns & Foster внася 
комфорт в извивките на тялото ви във 
всяка позиция. Нашият 100% естествен 
латекс е дишащ, хипоалергенен и 
устойчив на домашен прах. Използваме 
този първокласен материал в латексовата 
пяна SmartAlign™ за колекцията 
матраци Lux Estate™ Plush.

НАй-ФИНИ мАТеРИАЛИ
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дамаска Prima Cool™

Нашите изключително 
качествени дамаски PrimaCool™ 
глезят тялото ви с несравнима 
мекота, обгръщайки го в 
естествена дишаща коприна 
и обогатен с вълнени нишки 
охлаждащ материал OUTLAST®, 
обвит около пет сантиметра  гел 
мемори пяна.

Система PrimaVent™

Солидни месингови дюзи 
в старинен стил засилват 
дишащите свойства и позволяват 
по-интензивна циркулация на 
въздуха - за още по-спокоен сън.

Основни характеристики

Като съчетаваме доказаните с времето техники с 
иновативни материали, ние се уверяваме, че всеки 

детайл в матраците Stearns & Foster,  
ще ви гарантира изисканост и удобство  

в съня за години напред

Индивидуално 
опаковани пружини 
IntelliCoil™

Нашите индивидуално опаковани 
пружини от титанова сплав 
IntelliCoil™ представляват 
уникална система, осигуряваща 
опора на тялото в дълбочина 
чрез по-добро разпределяне на 
тежестта при движение на тялото, 
така че да не усещате движението 
на партньора до вас.

Ръчен тафтинг
Изработените по поръчка 
италиански снопове се вшиват, 
за да споят пластовете на 
матрака един към друг от горе 
до долу. Този ръчен процес 
предотвратява разместването на 
пластовете с времето и гарантира 
неповторимото и дълготрайно 
усещане за удобство на Stearns & 
Foster. 

Предлага се с колекцията 
матраци Lux Estate™ Plush.
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Гел мемори пяна PrimaCool™

Насладете се на еластичността и свойствата 
на гел мемори пяната PrimaCool™. Тя създава 
добри условия за сън, като носи усещане за 
прохлада и невероятно удобство. 

Гел пяна PrimaSense™ 
Тази гел пяна се приспособява към всяка 
уникална извивка на тялото ви и осигурява 
изключително благоприятни условия за сън.

Comfort Layer PrimaCore™

допълнителен слой за по-голям комфорт, 
който ви осигурява еднакво усещане за 
стабилна опора по целия матрак и поддържа 
леглото ви като ново година след година.

SmartAlign™ Latex
естествен, хипоалергенен, дишащ и 
устойчив на домашен прах, нашият 
изключителен латекс се приспособява 
към тежестта и извивките на тялото ви, 
като в същото време остава устойчив и 
еластичен.  

Предлага се с колекцията матраци  
Lux Estate™ Plush

Памучни и вълнени вложки
За изработката на тази плътна омекотяваща 
вложка използваме изключително 
съчетание от първокласен американски 
памук и новозеландска вълна. Поставяме 
тази вложка точно над пружинната система 
в матрака Lux Estate™ Plush, за да ви дадем 
усещане за повече комфорт и по-добра 
изолация

Предлага се с колекцията матраци Lux 
Estate™ Plush

В основата на матрака Stearns & Foster

ОСНОВНИ хАРАКТеРИСТИКИ

Edge System StabiLux™

Пяната с висока плътност дава усещане за 
сигурност при сядане и спане и осигурява 
опора, която се разпределя равномерно до 
самия край на леглото.
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IntelliCoil™ действат отвътре 
навън и се използват единствено и 
само от Stearns & Foster

Индивидуално опаковани пружини IntelliCoil™

Лукс в действие
За уникалния дизайн на нашите 
матраци е важна всяка пружинка. 
благодарение на специалната 
система от двойни пружини успяхме 
да създадем максимално удобна 
повърхност за спане, включваща наши 
собствени* пружинни механизми 
IntelliCoil™, предлагани единствено 
от Stearns & Foster. По-меката външна 
пружина се приспособява към тялото 
и го обгръща нежно, а по-твърдата 
вътрешна пружина осигурява 
необходимата опора за спокоен сън. 
Всяка пружина е отделно опакована, 
така че да не усещате движението на 
партньора до вас.

Титанова сплав
Винаги се стремим към най-доброто, 
затова избираме да изработваме 
пружините IntelliCoil™ от титанова 
сплав, защото тя е изключително 
здрава и лека като перце.

По-меката външна 
пружина се 
приспособява към 
тялото ви и го обгръща 
нежно, а по-твърдата 
вътрешна пружина 
осигурява опора, която 
прави съня ви още  
по-комфортен

*Патент Stearns&Foster

ОСНОВНИ хАРАКТеРИСТИКИ



Висококачествените 
материали и отличното 
майсторство осигуряват  
най-луксозното усещане, 

което можете да си 
представите
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Колекцията

Продуктовата гама включва Estate™, 
Estate™ Pillow Top и Lux Estate™ Plush. 
Всеки от моделите илюстрира най-
доброто от американските традиции, 
съчетано с безкомпромисното 
качество на Stearns & Foster.
 
матраците ни са уникални, защото 
се изработват ръчно, а затова е 
необходимо повече време. Като 
отделяме още малко време и 
избираме ръчната изработка пред 
машинната, превръщаме марката 
Stearns & Foster в една от най-
луксозните на пазара. Ръчната 
изработка е част от богатото ни 
наследство, затова и всеки матрак 
носи отличителния знак на майстора, 
който го е изработил.

Колекцията на Stearns & Foster е 
доказателство за нашето американско 
наследство, олицетворение на ръчно 
изработен лукс, създаден да ви радва 
дълго. В дългия ни път на развитие 
майсторството и страстта ни винаги 
са били насочени към комфорта на 
клиента. И винаги ще бъдат.

Запознайте се с колекцията -  
Stearns & Foster, “Always Dream”.

Колекцията на Stearns & Foster за 2015 г.
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Estate™
Височина  – 37 см

Estate™ Pillow Top
Височина – 39 см

Lux Estate™ Plush
Височина – 45 см
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ОСНОВНИ хАРАКТеРИСТИКИ

Индивидуално опаковани титанови пружини IntelliCoil™

дамаска PrimaCool™ с OUTLAST®, с коприна и вълна

Гел мемори пяна PrimaCool™ 

Гел пяна PrimaSense™

Система PrimaVent™

Обогатен с кашмир калъф

Edge System StabiLux™

Comfort Layer PrimaCore™

Pillow Top

ОСНОВНИ хАРАКТеРИСТИКИ

Ръчен тафтинг

Индивидуално опаковани титанови пружини IntelliCoil™

дамаска PrimaCool™ с OUTLAST®, с коприна и вълна

Гел мемори пяна PrimaCool™ 

Гел пяна PrimaSense™

Система PrimaVent™

Обогатен с кашмир калъф

Edge System StabiLux™

Comfort Layer PrimaCore™

Pillow Top вграден дизайн

SmartAlign™ Latex

Вложка от вълна и памук

КОЛеКцИяТА

ОСНОВНИ хАРАКТеРИСТИКИ

Индивидуално опаковани титанови пружини IntelliCoil™

дамаска PrimaCool™ с OUTLAST®, с коприна и вълна

Гел мемори пяна PrimaCool™ 

Гел пяна PrimaSense™

Система PrimaVent™

Обогатен с кашмир калъф

Edge System StabiLux™

Comfort Layer PrimaCore™
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Estate™

25E S T AT E
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благодарение на елегантния, обогатен 
с кашмир калъф и избродираните 
допълнителни елементи, матракът Estate™ 
е идеален пример за абсолютна опора, 
подплатена с красив дизайн отвътре 
и отвън. Всеки сантиметър от матрака 
Stearns & Foster Estate™, например 
бродираната лилия, е създаден с мисъл 
за съчетаване на непреходните акценти 
в стила с класическия, неповторим 
комфорт.

матракът Estate™ включва 
изключителната ни дамаска PrimaCool™ 
с материал OUTLAST®. дамаска 
PrimaCool™ обгръща тялото ви в топла 
и уютна прегръдка, благодарение на 
висококачествените нишки от естествена 
дишаща коприна и вълна, обвити 
около пет сантиметра силно аерирана, 
освобождаваща напрежението пяна.

Estate™

Истинският лукс започва с Estate™. 
Представяме нови измерения на 
елегантността за онези, които търсят 
класически комфорт.

ОСНОВНИ хАРАКТеРИСТИКИ

Индивидуално опаковани титанови 
пружини IntelliCoil™

дамаска PrimaCool™ с OUTLAST®,  
с коприна и вълна

Гел мемори пяна PrimaCool™ 

Гел пяна PrimaSense™

Система PrimaVent™

Обогатен с кашмир калъф

Edge System StabiLux™

Comfort Layer PrimaCore™

Височина – 37 см 

PrimaVents™ са добавени, за да отвеждат 
излишната топлина през нощта и да 
подобряват дишащите свойства на 
матраците. В съчетание с впечатляващата 
гел мемори пяна PrimaCool™ матракът 
Estate™ гарантира по-прохладен и спокоен 
сън.

Под луксозните пластове от пяна 
поставяме IntelliCoil™, собствена 
система от пружини от титанова сплав. 
Уникалният дизайн от пружини, 
вмъкнати една в друга, гарантира най-
висока степен на комфорт. Външните 
пружини се приспособяват към 
тялото ви, а вътрешните осигуряват 
необходимата опора. Всяка пружина е 
индивидуално опакована, за да облекчи 
предаване на движението от едната 
страна на леглото към другата.

E S T AT E

РАЗмеРИ

200 x 200 см

180 x 200 см

160 x 200 см

140 x 200 см
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 Estate™

Pillow 
Top

29E S T AT E  P I L L O W  T O P
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ОСНОВНИ хАРАКТеРИСТИКИ

Индивидуално опаковани титанови 
пружини IntelliCoil™

дамаска PrimaCool™ с OUTLAST®,  
с коприна и вълна

Гел мемори пяна PrimaCool™ 

Гел пяна PrimaSense™

Система PrimaVent™

Обогатен с кашмир калъф

Edge System StabiLux™

Comfort Layer PrimaCore™

Pillow Top вграден дизайн

Височина – 39 см 

Estate™ 
Pillow Top

Луксозната изработка на Estate™ Pillow 
Top започва от повърхността - с калъф, 
обогатен с кашмир за повече удобство 
по време на сън и с изчистената 
елегантност на фино бродираните 
елементи.

Под калъфа можете да усетите 
успокояващия комфорт на луксозния и 
дълбоко капитониран топер. дамаската 
PrimaCool™ обгръща тялото ви в топла 
и уютна прегръдка, благодарение на 
висококачествените нишки от естествена 
дишаща коприна и вълна, вплетени 
около силно аерирана, освобождаваща 
напрежението пяна PrimaCool™. 
Обогатена с охлаждащия материал 
OUTLAST®, тази най-подходяща за спане 
повърхност регулира температурата на 
тялото докато спите. 

Запознайте се с Estate™ Pillow Top, който ще ви 
впечатли с изчистена елегантност и още повече 
лукс, осигурен чрез допълнителния вграден топер.

Тъй като излишната топлина е една 
от основните причини за нарушения в 
нощния сън, нашата система PrimaVent™ 
освобождава температурата през нощта и 
увеличава дишащите свойства на матрака. 
В съчетание с впечатляващата гел мемори 
пяна PrimaCool™, матракът Estate™ Pillow 
Top гарантира по-прохладен и отморяващ 
сън.

Основната част на матрака се състои от 
пружини от титанова сплав IntelliCoil™, 
които осигуряват ненадмината опора, 
благодарение на уникалния дизайн 
от пружини, вмъкнати една в друга. 
Външните пружини се приспособяват 
към тялото ви, а вътрешните осигуряват 
необходимата опора за неповторимо 
удобство.

E S T AT E  P I L L O W  T O P

РАЗмеРИ

200 x 200 см

180 x 200 см

160 x 200 см

140 x 200 см
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33L U X  E S T AT E  P L U S H

Lux 
Estate™

Plush
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Поглезете сетивата си с несравнимия лукс 
на матрака Lux Estate™ Plush.

ОСНОВНИ хАРАКТеРИСТИКИ

Ръчен тафтинг

Индивидуално опаковани титанови 
пружини IntelliCoil™

дамаска PrimaCool™ с OUTLAST®,  
с коприна и вълна

Гел мемори пяна PrimaCool™ 

Гел пяна PrimaSense™

Система PrimaVent™

Обогатен с кашмир калъф

Edge System StabiLux™

Comfort Layer PrimaCore™

Pillow Top вграден дизайн

SmartAlign™ Latex

Вложка от вълна и памук

Височина – 45 см

Под тази вложка пружините IntelliCoil™ 
от титанова сплав, с уникален дизайн, 
осигуряват още повече удобство и 
необходимата стабилна опора. А 
системата PrimaVent™, която освобождава 
излишната топлина, увеличава 
дишащите свойства и подобрява 
циркулацията на въздуха, се грижи за 
спокойствието на съня ви.

Прецизният ръчен тафтинг е един от 
най-важните акценти на матрака Lux 
Estate™ Plush. двама добри майстори са 
необходими за съвършеното изпълнение 
на този довършителен процес, при който 
всички слоеве на матрака внимателно се 
пришиват един към друг. Резултатът е по-
впечатляващ, по-дълготраен матрак – за 
максимално възстановяващ сън.

Във всеки слой на Lux Estate™ Plush ще 
откриете изящество на детайлите и 
неповторим комфорт. От коприната и 
кашмира в калъфа, през ръчния тафтинг 
до вложката от памук и вълна - всеки 
акцент и всеки шев носи мечтаното 
удобство, затова и усещането, което дава 
Lux Estate™ Plush е просто ненадминато. 
Този матрак със съвършен дизайн е най-
изтънченият в нашата серия.

Всеки матрак Lux Estate™ Plush е 
изключително луксозен, благодарение 
на вложката от памук и вълна. 
Използваме неповторимо съчетание 
от първокласен американски памук и 
новозеландска вълна за изработката на 
този плътен омекотяващ слой, който 
поставяме точно над пружините на 
леглото, за да осигурим първокласен 
комфорт и изолация.

L U X  E S T AT E  P L U S H

Lux Estate™ 
Plush

РАЗмеРИ

200 x 200 см

180 x 200 см

160 x 200 см

140 x 200 см
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Повече от  
165 години ръчно 
изработван лукс

37РъчНО ИЗРАбОТВАН ЛУКС
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Основа

Всяка основа е проектирана, за да допълва 
матраците Stearns & Foster и се предлага в 
подходящи за съчетаване цветове и материи

Основата абсорбира ежедневното 
напрежение от тежестта и 
движението на тялото, за да се 
наслаждавате по-дълго на луксозния 
си матрак. Вграждаме полу-
гъвкави модули в горната част на 
подматрачната рамка, за да може да 
се поема по-лесно натиска от теглото 
и движението. По този начин се 
осигурява по-дълготраен комфорт, 
в сравнение с обикновените дървени 
основи.

И тъй като всеки детайл е от 
значение - елегантните ъглови 
предпазители, които поставяме, 

осигуряват безопасност и добавят 
изисканост и дълготрайност на основата. 
Изработени от твърд бронз в старинен 
стил, те се съчетават прекрасно със 
системата PrimaVent™.

Красиво изработените основи Stearns & 
Foster са гаранция, че ще се наслаждавате 
пълноценно на вашия матрак години 
наред .

Усилията ни за дълготрайно качество 
са насочени и към основата, която се 
предлага с 10-годишна гаранция на 
Stearns & Foster.

ОСНОВА – ВАжНИ хАРАКТеРИСТИКИ

Височина - 23 см 

дървена основа с твърди дървени ламели

Вертикални шевове върху текстила с 
щампи на лилии

бронзирани метални ъглови елементи

10 години гаранция

Аксесоари
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Крачетата са чудесно допълнение към матраците, 
основите и таблите на Stearns and Foster. За всяка 
основа са нужни 4 крачета, а за двойната - 8.

Оригиналното спално бельо на Stearns & Foster е 
предназначено специално за новия ви матрак, като 
осигурява перфектно използване на дишащите 
свойства и удобство за луксозен сън. чаршафите са 
подходящи за матраци с височина до 45 см и затова 
можете да ги използвате за всички видове матраци, 
предлагани от Stearns & Foster.

КРАчеТА – ОСНОВНИ хАРАКТеРИСТИКИ

Височина - 15 см

Крачета от бук с ефект венге

2 години гаранция

ПОдхОдяЩО СПАЛНО беЛЬО – ОСНОВНИ 
хАРАКТеРИСТИКИ

92% памук, 8% еластан

Подходящо за матраци с височина до 45 см

2 години гаранция

ТАбЛА – ОСНОВНИ хАРАКТеРИСТИКИ

Височина - 150 см 

дълбочина - 15 см

Вертикални шевове в предната част 

Кафяви велурени ленти

10 години гаранция

Крачета

Табла

Подходящо спално бельо

Таблите Stearns & Foster са създадени да допринасят още 
повече към усилията ни за качество и изкусно майсторство. 
Създадени с емблематичните за Stearns & Foster стил и 
текстил, таблите се съчетават умело и с матраците и с 
основата, с нейните луксозни кафяви велурени ленти и 
деликатно заоблени краища.



40 S T E A R N S  & F O S T E R

Терминологичен речник

Обогатен с кашмир калъф
Топъл през зимата, прохладен през 
лятото, кашмирът носи усещане за лукс 
и за още повече уют.
С времето става още по-мек.

Памучни и вълнени вложки
За изработката на тази плътна 
омекотяваща вложка използваме 
интересното съчетание от първокласен 
американски памук и новозеландска 
вълна. Поставяме вложката точно над 
пружините вътре в нашия Lux Estate™ 
Plush, за да ви дадем усещане за повече 
комфорт и по-добра изолация.

Ръчен тафтинг
майсторът прокарва специална 
игла през повърхността на матрака, 
за да го компресира. След като 
иглата премине напълно, майсторът 
освобождава снопа. След отстраняване 
на компресията матракът се раздува и 
снопът затяга здраво слоевете.
много по-съвършен от всяка друга 
довършителна техника, ръчният 
тафтинг не само прави матрака по-
гъвкав, но и удължава живота му.

Индивидуално опаковани 
пружини IntelliCoil™

Индивидуално капсулованите пружини 
IntelliCoil™ осигуряват комфорт и 
опора в дълбочина, благодарение 
на уникалния дизайн на пружините 
от титанова сплав, вмъкнати една в 
друга. По-меката външна пружина се 
приспособява към тялото и го обгръща 
нежно, а по-твърдата вътрешна 
пружина осигурява необходимата 
опора за качествен сън. Всяка пружина 
е отделно опакована, така че да не 
усещате, когато партньорът ви се 
движи.

OUTLAST®

OUTLAST® е модерен материал, който 
често се използва при висококачествени 
облекла и обувки заради свойството си 
да регулира температурата.
При матраците материалът OUTLAST® 
създава усещане за прохлада, защото 
абсорбира излишната топлина и 
регулира температурата по време на 
сън.

Гел мемори пяна PrimaCool™

еластична и трайна, нашата гел 
мемори пяна PrimaCool™ осигурява 
комфорт и опора за още по-освежаващ 
и спокоен сън.

дамаската PrimaCool™

Нашите изключително качествени 
дамаски PrimaCool™ глезят тялото ви 
с несравнима мекота, обгръщайки го в 
естествена дишаща коприна и обогатен 
с вълнени нишки охлаждащ материал 
OUTLAST®, обвит около пет сантиметра 
от гел пяната PrimaSense™. Като 
подобрява циркулацията на въздуха 
през горния слой, дамаската PrimaCool™ 
осигурява по-прохладен и комфортен 
сън.

PrimaCore™ Comfort Layer
Предлаган само от Stearns & Foster, 
слоят PrimaCore™ действа в съчетание 
със системата от обвити в пяна 
вътрешни пружини и горните 
оформящи слоеве на матрака, за да 
поема движението и да осигурява 
повече комфорт. Резултатът е усещане 
за еднакво стабилна опора по целия 
матрак. Слоят PrimaCore™ Comfort 
е създаден основно, за да поддържа 
усещането за луксозно ново легло 
година след година.

Гел пяна PrimaSense™

Изключителната ни гел пяна 
PrimaSense™ ви осигурява мечтаното 
освобождаване от излишната топлина, 
отделяна от тялото при непрекъснатата 
промяна на температурата по време 
на сън. Тя притежава способността да 
се приспособява към всяка уникална 
извивка на тялото ви и осигурява 
изключително благоприятни условия 
за сън.

Система PrimaVent™

Системата PrimaVent™ на Stearns & Foster 
подпомага дишащите характеристики, 
улеснява циркулацията на въздух и 
гарантира прохлада и пълeн релакс.

Обогатен с кашмир и 
коприна калъф
Съчетаващ в себе си две от най-луксозните 
материи в света, този калъф осигурява 
едновременно топлина и прохлада, 
благодарение на дишащите свойства, за да 
гарантира подходящата среда, независимо 
от сезона.

Предлага се с колекцията матраци Lux 
Estate™ Plush.

Латекс SmartAlign™

Тази латексова пяна се приспособява 
към теглото на тялото ви и приема 
извивките му, като в същото време 
остава устойчива на натиск.

Предлага се с колекцията матраци Lux 
Estate™ Plush

Edge System StabiLux™

Уникална за Stearns & Foster, Edge 
System StabiLux™, осигурява стабилен 
борд по периметъра на матрака, за 
да може да използвате пълноценно 
цялата повърхност на леглото.
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Резюме на колекцията

  Estate™ Estate™ Pillow Top Lux Estate™ Plush 
  стр. 25 стр. 29 стр. 33

Ръчен тафтинг   да

мАТеРИАЛИ

 Обогатен с кашмир калъф да да

 Обогатен с кашмир и коприна калъф   да

СЛОеВе

 Pillow Top  да да

 дамаска PrimaCool™ с коприна и вълна да да да

 Охлаждащ материал OUTLAST® да да да

 Гел мемори пяна PrimaCool™ 1 инча/2.5 см 1.5 инча/3.8 см 2 инча/5 см

 Латекс SmartAlign™   0.8 инча/2.3 см

 Гел пяна PrimaSense™ 3 инча/7.6 см 3.5 инча/8.9 см 3 инча/7.6 см

 Comfort Layer PrimaCore™ 0.5 инча/1.3 см 0.5 инча/1.3 см 0.5 инча/1.3 см

 Вложка от вълна и памук   да

ПРУжИНИ

 IntelliCoil™ да да да

СИСТемА S TA b I  L U X ™

 Edge System StabiLux™ да да да

КОНТРОЛ НА ТемПеРАТУРАТА

 Система PrimaVent™ да да да

ОбЩА ВИСОчИНА НА мАТРАКА 14.5 инча/37 см 15.5 инча/39 см 17.5 инча/45 см

 
 

  200 x 200 см 200 x 200 см 200 x 200 см

  180 x 200 см 180 x 200 см 180 x 200 см

  160 x 200 см 160 x 200 см 160 x 200 см

  140 x 200 см 140 x 200 см 140 x 200 см

РеЗюме НА КОЛеКцИяТА
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Грижа за вашия матрак
Вашият матрак Stearns & Foster е 
създаден да ви служи дълго. Въпреки 
това има неща, които трябва да 
правите, за да го поддържате в добро 
състояние.

Когато матракът ви пристигне, 
разопаковайте го и го оставете 
известно време да се проветри, за да 
отстраните характерния мирис на 
нов матрак. Използвайте подходяща 
подматрачна рамка с централна 
опора, за да сте сигурни, че ще 
запазите свойствата на матраците 
Stearns & Foster.

Не обръщайте матрака.
матраците Stearns & Foster се 
използват едностранно, поради 
факта че всички комфортни слоеве се 
намират от едната страна. Въпреки 
това е препоръчително матраците да 
бъдат завъртани в посока глава-крака 
на всеки шест месеца, за да се осигури 
равномерното ползване на цялата 
повърхност.

Гаранция
Предлага се с гаранция от 10 години. 
В свят, в който консумацията се 
увеличава непрекъснато, матраците 
Stearns & Foster са създадени да се 
ползват още по-дълго. За подробности 
относно гаранцията посетете warranty.
stearnsandfoster.com.

Грижа за продуктите
Почистване на матрака
Въпреки че понякога се случва, 
опитайте се да не разливате 
вода или други течности 
върху матрака. Препоръчваме 
използване на протектор и редовно 
почистване с прахосмукачка, за 
да поддържате матрака Stearns & 
Foster в безупречно състояние. За 
отстраняване на петна използвайте 
мек сапун и студена вода, като 
нанасяте внимателно. Не мокрете 
матрака или основата с течности 
за химическо чистене, защото 
може да нарушите структурата 
на леглото и материята на 
капитонираната дамаска.
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