2020
Sleep Revolution

Защо Happy Dreams?

1.

Професионална
консултация

2.

Тестване
в магазина

4.

Безплатен
транспорт

Консултация
с физиотерапевт

6.

5.

Безплатен пренос
на новия матрак

Кратък срок
на доставка

8.

7.

Директна гаранция
от производителя

3.

Депониране
на стария матрак

9.

Изплащане
без оскъпяване
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Сменете матрака си когато:
›› Вашият матрак е по-стар от 5 – 7 години. С течение на времето
матракът на практика увеличава теглото си двойно – вследствие на
отделяното количество влага, мъртвата кожа и милионите акари,
които събира в себе си.
›› Матракът ви показва признаци на остаряване при продължителна
употреба (появяват се хлътвания, деформации).
›› Събуждате се схванати, с болки в кръста или гърба.
›› Спите по-добре, когато не сте в собственото си легло (например ако
сте в хотел или на гости).
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Технологии

Smart Memory Foam ®

MemoGel ®
›› Иновативна технология

›› Адаптивност към
температурата на тялото
›› Висока плътност 55 кг/м3

›› Адаптира се към извивките
на тялото

›› Стабилна опора

›› Ергономичност

›› Постепенно възвръща
първоначалната си форма

›› Терморегулиращ ефекет
›› Добра циркулация на въздуха

›› Елиминира точките на
напрежение

›› Естествена опора и добро
кръвообращение

›› Намалява обръщанията по
време на сън

›› Антибактериална среда

›› Произведена в Италия

Добрата цена не винаги е най-евтината!
Покупката на качествен матрак не само осигурява отличен комфорт,
но и ще ви излезе по-евтино в дългосрочен план.
Живот на матрака
2 години

7 години
Цена матрака

Матрак масово
производство

200 лева

400 лева

Premium матрак

Цена на нощ
27 стотинки

16 стотинки
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С всеки нов матрак:

93%

Според проведено проучване през 2011 г. от Националната асоциация
за съня 93% от хората считат, че комфортният матрак е от ключово
значение за добрия сън.

83%

83% се чувстват свежи и отпочинали на сутринта.

80%

С покупката на нов матрак около 80% от хората хъркат по-малко.

74%

74% наблюдават намалено ниво на стрес.

62%

62% спят по-добре.

55%

55% чувстват облекчение на болките в гърба.

Средната продължителност на живот на един матрак е 10 години.
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Проблеми със съня
220 000 часа = 25 години = 1/3 от живота ни преминава в сън!

97%

от бременните жени имат проблеми със съня.

85%

Около 85% от лекарите вярват, че има пряка зависимост между стария
матрак и астмата.

60%

Около 60% от хората споделят, че имат проблеми със съня поне няколко
нощи в седмицата.

15%

Около 15% от хората страдат от хронични нарушения на съня.

10%

10% от хъркащите имат смущения на съня, които водят до кратки
прекъсвания на дишането до 300 пъти на нощ. Това значително
увеличава риска при тези хора от инфаркт или инсулт.
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Дамаски
Специална селекция белгийски дамаски с впечатляващ обем, висока еластичност
и неподражаем комфорт.
›› Bi elastic – устойчива четиристранно разтеглива дамаска, не се мачка
›› Viscose - нежно копринено докосване и естествено „дишаща“ сопособност
›› Heavy weight knit - плетена висококачествена дамаска с издръжливи нишки
›› Washable – пере се на температура до 60 градуса
›› Soft Touch – усещане за мекота при допир с тялото
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Материали
Естествените материали са предпочитани от повечето хора, защото
имат ясен произход, естествена издръжливост, не предизвикват алергии
и създават усещане за комфорт.

Най-мекият памук нежно и деликатно
докосване

Латекс с естествен
каучук - премиум
мекота и перфектна
еластичност

Специално подбрана
фина вълна - балансира температурата
– запазва топлината
през зимата и охлажда
през топлите сезони

Естествени кокосови влакна - плътна
опора и отлични
изолиращи качества

Масивна дървесина естествена стабилност от природата
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Иновации
За да ви предлагаме винаги най-доброто в областта на матраците и спалните продукти, ние от Happy
Dreams се стараем да използваме най-новите технологии и материали, които внедряваме в производството
на нашите продукти.

Aqua Pur HR 7 Zone– профилирана HR пяна със 7 зони на
комфорт – за перфектна опора
във всички точки на тялото.
Лекото усещане за пружиниране подпомага смяната на
позата по време на сън, а напречните канали подобряват
циркулацията на въздух.
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MemoGel – иновативна комбинация от мемори пяна и
охлаждащ гел. Някои материали просто са създадени
един за друг! Резултатът е
адаптация към извивките
на тялото, перфектна опора и регулиращ телесната
температура ефект.

Цип YKK – Най-високо качество и здравина - цип YKK
обгръща обиколката на целия матрак, за да Ви улесни
в поддръжката му.

Aqua Pur HR – е висококачествена
полиуретанова
пяна, отличаваща се със
свойството да се оформя по
извивките на тялото.
Благодарение на клетъчната ѝ структура притежава
изключителна еластичност
и осигурява оптимална опора. Тя намалява предаването
на движение между спящите
партньори. Проявява голяма
издръжливост във времето
и така удължава живота на
матрака.

Pillowtop

US pillowtop

Euro pillowtop

Вграденият топер създава
комфортно меко усещане в
повърхността на матрака
без да елиминира стабилната опора на ядрото. Осигурява добра приспособимост
към тялото и намалява усещането от движенията на
партньора по време на сън.

Вградените Евро-топери с
латекс или мемори пяна в
премиум височина от двете
страни на матрака предоставят възможността да
получите най-добрата опора според сезона и личното
предпочитание.
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Bonnell Plus

В ритъма на твоето тяло

Матраците Бонел:

Матраците с пакет Мини Бонел са
утвърдени като доказана във времето технология за здравословен
сън. При използване на съвременните материали, предоставят освен
стабилна опора и забележителен
комфорт. Днес те обхващат около
70% от световното производство
на матраци.

›› Предлагат най-добра опора и
най-дълга продължителност на
ползване.
›› Улесняват движението на тялото и смяната на позата по време
на сън.
›› Осигуряват добра циркулация на
въздух във вътрешността на матрака и регулиране на влагата,
която се отделя от тялото по
време на сън, избягвайки прекалено
затопляне или дори запарване.
Bonnell | 15

Роял Плюс
За здравословен и пълноценен сън!

»» осигурява класически комфорт и релакс по
време на сън

»» дръжки за по-лесно обръщане

»» висока плътност
»» пакет Мини Бонел осигурява опора на
вашето тяло в 220 точки на м2

»» анатомичен

»» средно твърдо усещане

»» добра циркулация на въздуха

»» обща височина на модела 24 см

16 | Bonnell Plus

24
Височина

Дишащ

Анти акар

Подсилен

Двустранен

Империал Плюс
Забравете болките в гърба и кръста!

»» осигурява максимална опора на гръбнака,
врата и раменете

»» висока издръжливост на натоварвания

»» добра циркулация на въздуха
»» пакет Мини Бонел осигурява опора на
вашето тяло в 220 точки на м2

»» дръжки за по-лесно обръщане

»» твърдо усещане

»» висока степен на ортопедичност

»» обща височина на модела 24 см

24
Височина

Дишащ

Двустранен

Анти акар

Кокос

Подсилен

Органичен
памук

Bonnell Plus | 17

Престиж Плюс
Релаксът е привилегия на латекса!

»» усещане за мекота и комфорт,

благодарение на специален слой от
белгийски латекс

»» осигурява максимална опора на тялото
»» дръжки за по-лесно обръщане
»» висока степен на анатомичност
»» добра циркулация на въздуха

»» висока плътност
»» естествена еластичност и гъвкавост
»» пакет Мини Бонел осигурява опора на
вашето тяло в 220 точки на м2

26
Височина

Дишащ

Латекс

Двустранен

Анти акар

Подсилен

»» меко усещане
»» обща височина на модела 26 см

Bonnell Plus | 19
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Hybrid Bonnell Plus

Когато релаксът среща добрия сън...

Вече не е необходимо да избирате между
комфорта на мекия удобен матрак и съвършената опора, необходима за моментите на интимна близост.
Хибридната технология комбинира два или
повече основни материала (Мини Бонел,
латекс, мемори пяна, гел) в един матрак,
като съчетава техните предимства по

най-добрия възможен начин и същевременно избягва недостатъците на матраците, направени изцяло само от един от
тези материали.
Традиционната технология бонел, включена в хибридния матрак, осигурява правилната опора на гръбначния стълб и спомага за облекчаване на мускулните болки и
сутрешната скованост. В същото време

допълващите материали (латекс, мемори
пяна и гел) със своята еластичност, приспособимост към тялото и способност за
регулиране на телесната температура
допринасят за пълноценния релакс, към
който всички се стремим.
Ето защо можем да кажем, че хибридните
матраци предлагат ново цялостно решение за здравословен и пълноценен сън.

Джъмбо Империал Плюс
Ортопедична опора и устойчивост!

»» осигурява перфектна опора нощ след нощ

»» осигурява пълноценен и здравословен сън

»» вградените топери, от двете страни

»» пакет Мини Бонел осигурява опора на

на матрака, осигуряват допълнителен
комфорт

»» дръжки за по-лесно обръщане
»» добра циркулация на въздуха

вашето тяло в 220 точки на м2

30
Височина
мемори

Дишащ

Двустранен

Анти акар

Кокос

Подсилен

»» твърдо усещане
»» обща височина на модела 30 см
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Джъмбо Латекс Плюс
По-добър сън – тази нощ и всяка нощ!

»» комфортен слой от белгийски пенолатекс
за приятна мекота и естествена
еластичност

»» осигурява максимална опора на гръбнака,
врата и раменете

»» антиакарна и антибактериална обработка

»» добра циркулация на въздуха
»» вградените топери, от двете страни

на матрака, осигуряват допълнителна
мекота и комфорт

»» пакет Мини Бонел осигурява опора на

30
Височина
мемори

Дишащ

Латекс

Двустранен

Анти акар

Подсилен

вашето тяло в 220 точки на м

2

»» висока степен на анатомичност

»» средно твърдо усещане

»» дръжки за по-лесно обръщане

»» обща височина на модела 30 см

Hybrid Bonnell Plus | 25

Маджести Плюс
Време е да инвестирате в хибридната
технология!

»» висока степен на анатомичност

»» осигурява максимална опора на тялото

»» 4 см SMART MEMORY FOAM

»» пакет Мини Бонел осигурява опора на

®

»» 4 см 100% белгийски латекс
»» еластична белгийска дамаска
»» естествена еластичност и гъвкавост

33
Височина

Дишащ

Мемори

Анти акар

Премиум

Подсилен

Латекс

вашето тяло в 220 точки на м2

»» меко усещане
»» обща височина на модела 33 см

Hybrid Bonnell Plus | 27
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Latex

Пленителен допир!
Ефирно докосване от природата за забележителен комфорт, опора и мекота!
Естественият латекс се извлича след разрязване на кората
на каучуковото дърво. От нея се отделя смолист сок, който се
втвърдява бързо, става лепкав и еластичен. Натуралният латекс
подобрява свойствата си при смесване със синтетичен, но от
изключително значение е съотношението на двата вида.
Всички модели в серия Латекс са изработени от белгийски латекс
с преобладаващо съдържание на естествен каучук.

Какво още трябва да знаем за латекса?
»» Натуралният латекс има естествена еластичност, която гарантира перфектна опора за всички части на тялото, като същевременно се доближава до усещането на традиционните матраци.
»» Латексът осигурява деликатно меко първоначално усещане,
последвано от стабилна опора, поддържаща гръбначния стълб
в правилно положение.
»» Латексовите матраци са най-подходящият избор при използване на регулируеми основи и рамки.
»» Латексът е изключително устойчив на деформации и състаряване във времето.
»» Антибактериален и хипоалергенен материал.

Био Латекс Плюс
Забележителни комфорт, опора и мекота!

»» неповторим комфорт и отлична опора,

благодарение на 12 см ядро Aqua Pur HR
и слоеве от 4+4 см белгийски латекс

»» оптимална релаксация по време на сън

»» дамаска Dot Design с високо съдържание на
вискоза

»» висока издръжливост, неподатлив на
деформация

»» двустранен

»» средно твърдо усещане

»» перфектна опора

»» обща височина на модела 20 см

Препоръчителна е употребата на подматрачна ламелна рамка Сигма!
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20
Височина

Двустранен

Калъф с
цип

Латекс

Анти акар

Aqua Pur HR

HR

Прима Латекс Плюс
Премиум стандарт - 24 см!

»» неповторим комфорт и отлична опора,
благодарение на 12 см ядро Aqua Pur HR
и слоеве от 6+6 см белгийски латекс

»» дамаска Dot Design с високо съдържание на
вискоза

»» добра циркулация на въздуха

»» осигурява здравословен и спокоен сън

»» висока издръжливост, неподатлив на деформация

»» двустранен

»» средно твърдо усещане

»» перфектна опора

»» обща височина на модела 24 см

Препоръчителна е употребата на подматрачна ламелна рамка Сигма!

24
Височина

Двустранен

Калъф с
цип

Латекс

Анти акар

Aqua Pur HR

HR
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Smart Memory Foam®

Изключителна технология
във всеки момент от живота ви!

Memory Foam е уникален материал, разработен през 70-те години на миналия век от НАСА с първоначалната цел да осигурява
максимален комфорт в мисиите на астронавтите в Космоса. Днес
тази пяна е един от най-актуалните материали за производство
на матраци. Материалът реагира на тежестта на тялото и я
разпределя равномерно. Това премахва точките на напрежение и
намалява нуждата от често обръщане по време на сън.

Memory Foam чувствително спомага за облекчаване на болки в
ставите, мускулни схващания, подпомага добрата циркулация
на кръвта по време на сън. И най-приятното – матраците от
memory foam осигуряват опора на тялото в естествената му
позиция, съпътствана с интересно усещане за безтегловност,
незабавно отпускане и пълноценен релакс.
Ексклузивна привилегия за ценителите на иновативните технологии!

Флексус Плюс
Спете добре тази нощ!

»» осигурява добра опора и се адаптира към

тялото, благодарение на слоевете 2+2 см
SMART MEMORY FOAM® от двете страни на
матрака

»» висока степен на анатомичност

»» дамаска Bubble Design с високо съдържание
на вискоза

»» висока плътност

18
Височина

Двустранен

Калъф с
цип

Мемори

Анти акар

Aqua Pur HR

»» твърдо усещане

HR

»» осигурява оптимална релаксация по време на сън »» обща височина на модела 18 см
Препоръчителна е употребата на подматрачна ламелна рамка Сигма!
34 | Smart Memory Foam®

Ерго Мемори Плюс
Ще го запомните, както и той вас!

»» благодарение на слой от 6 см SMART

MEMORY FOAM®, заема извивките на
тялото и се адаптира отлично към него

»» дамаска Bubble Design с високо съдържание
на вискоза

»» гарантира опора на високо анатомично ниво

»» осигурява оптимална релаксация по време
на сън

»» висока плътност
»» твърдо усещане

20
Височина

Едностранен

Мемори

Анти акар

Калъф с
цип

Aqua Pur HR

»» обща височина на модела 20 см

Препоръчителна е употребата на подматрачна ламелна рамка Сигма!
Матракът се използва едностранно и няма нужда от обръщане!

HR
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Флекс Мемори Плюс
Сън в условия на безтегловност!

»» слоят от 8 см SMART MEMORY FOAM® се
адаптира към всяка извивка на тялото и
освобождава напрежението – подобно на
полет в Космоса

»» дамаска Bubble Design с високо съдържание
на вискоза

»» гарантира опора на високо анатомично ниво
»» осигурява оптимална релаксация по време на сън
»» висока плътност

22

»» твърдо усещане

Височина

Едностранен

Мемори

Анти акар

Калъф с
цип

Aqua Pur HR

»» обща височина на модела 22 см

Препоръчителна е употребата на подматрачна ламелна рамка Сигма!
Матракът се използва едностранно и няма нужда от обръщане!
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HR

7 зони на
комфорт

Прима Мемори Плюс
Premium матрак от ново поколение!

»» асиметрично разположените слоеве

8+4 см SMART MEMORY FOAM® създават
различно усещане от двете страни на
матрака

»» дамаска Bubble Design с високо съдържание
на вискоза

»» добра циркулация на въздуха
»» висока издръжливост
»» неподатлив на деформация
»» твърдо усещане – страна F

»» осигурява здравословен и спокоен сън

»» средно твърдо усещане – страна S

»» висока степен на анатомичност

»» обща височина на модела 26 см

Препоръчителна е употребата на подматрачна ламелна рамка Сигма!

26
Височина

Мемори

Калъф с
цип

Две страни
с различно
усещане

Анти акар

Aqua Pur HR

7 зони на
комфорт

HR
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серия

MemoGel

Покоряващ релакс!

Съчетава най-доброто от материалите MEMORY FOAM и терморегулиращ гел – комбинация, създадена за безпрецедентен комфорт.
Иновационният охлаждащ гел създава перфектната триизмерна
повърхност за сън, а мемори пяната осигурява съвършена опора
във всички части на тялото, като облекчава точките на на-

прежение. Телесната температура се балансира, умората, сковаността и болката отстъпват лесно пред пълноценния релакс в
условия на безтегловност и неописуемо блаженство.
И още – с MemoGel имаме среда, недостъпна за бактерии и микроби, потенето по време на сън намалява, а натрупаното през деня
напрежение се освобождава.

Ерго МемоГел Плюс
Елиминирайте точките на напрежение!

»» слоят от 6 см MemoGel се адаптира към
всяка извивка на тялото

»» охлаждащият гел балансира телесната
температура

»» дамаска Square Design Optical White –

прилепва плътно към матрака и позволява
лесна поддръжка

»» гарантира опора на високо анатомично ниво
»» осигурява оптимална релаксация по време
на сън

»» висока плътност
»» твърдо усещане

Височина

»» обща височина на модела 20 см

Препоръчителна е употребата на подматрачна ламелна рамка Сигма!
Матракът се използва едностранно и няма нужда от обръщане!
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20
Анти акар

ТермоАнтирегулиращ
бактериален
ефект

HR

Калъф с
цип

Пране
на калъфа Едностранен Aqua Pur HR
при 60˚

Флекс МемоГел Плюс
Пленително усещане за блаженство!

»» слоят от 8 см MemoGel се адаптира към
всяка извивка на тялото и освобождава
напрежението – подобно на полет в Космоса

»» охлаждащият гел балансира телесната
температура

»» дамаска Square Design Optical White –
прилепва плътно към матрака и позволява
лесна поддръжка

»» гарантира опора на високо анатомично

ниво осигурява оптимална релаксация по
време на сън

»» висока плътност
»» твърдо усещане
»» обща височина на модела 22 см

Препоръчителна е употребата на подматрачна ламелна рамка Сигма!
Матракът се използва едностранно и няма нужда от обръщане!

22
Височина

7 зони на
комфорт

Анти акар

ТермоАнтирегулиращ
бактериален
ефект

HR

Калъф с
цип

Пране
на калъфа Едностранен Aqua Pur HR
при 60˚

MemoGel | 41

Прима МемоГел Плюс
Избирам най-добрия сън!

»» симетрично разположени слоеве 8+4 см
MemoGel създават различно усещане от
двете страни на матрака

»» адаптира се към всяка извивка на тялото
и освобождава напрежението – подобно на
полет в Космоса

»» дамаска Square Design Optical White –
прилепва плътно към матрака и
позволява лесна поддръжка

»» охлаждащият гел балансира телесната
температура

»» гарантира опора на високо анатомично ниво

осигурява оптимална релаксация по време на сън

»» висока плътност
»» твърдо усещане - страна F

26
Височина

7 зони на
комфорт

Анти акар

Терморегулиращ
ефект

Калъф с
цип

Пране
на калъфа
при 60˚

Две страни
с различно Aqua Pur HR
усещане

»» меко усещане - страна S
»» обща височина на модела 26 см

Препоръчителна е употребата на подматрачна ламелна рамка Сигма!

Антибактериален

Премиум

HR
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серия

Легла

Естествена опора от природата!

Коузи Бед
Удобно и функционално тапицирано легло.
Успешният старт на деня започва след спокоен
и пълноценен сън. Такъв може да има всеки с
практичното тапицирано легло Коузи Бед..
Лесно за обслужване, легло Коузи Бед с
табла се вписва в много интериори и може
да се съчетава с различни видове матраци.
Пространството под матрака е приспособено
за съхранение на багаж. Повдигащият
механизъм е лек, безопасен и безшумен.
Леглото е тапицирано и от вътрешната
страна без наличие на остри детайли, които
да застрашават целостта на съхраняваните
вещи. Коузи Бед е практично решение за малки
жилищни пространства.

»» Премиум височина на таблата 110 см

»» Комбиниране с различни модели матраци

»» Стабилен механизъм с газови амортисьори

»» Височина на леглото без матрак 35 см

с опция за ръчно заключване

»» Компактно и функционално
»» Осигурява допълнително място за багаж
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»» Cosy Bed се препоръчва в комбинация с
матраците от серия Бонел и Хибрид Бонел

»» Размери (см): 90 x 200 | 120 x 200 | 140 x 200
| 160 x 200 | 180 x 200 | 200 x 200

Супер Бед
Удобно и функционално тапицирано легло с чекмеджета.
Предлага се в два възможни варианта за оформяне на спалня, в зависимост от вашите предпочитания и свободното
пространство в стаята (вижте схемите).
вариант 1
табла за Супер Бед L

табла за Супер Бед

без табла

с табла

с табла L

размер спалня

чекмеджета (ш х д)

размер основа

120 х 200
с 4 чекмеджета

96 х 44
с 4 чекмеджета

1 основа - 120 х 200
с 4 чекмеджета

140 х 200

96 х 49

2 основи – 70 х 200

160 х 200

96 х 49

2 основи – 80 х 200

180 х 200

96 х 49

2 основи – 90 х 200

200 х 200

96 х 49

2 основи – 100 х 200

вариант 2

»» осигурява допълнително място за багаж
»» тапицирано с италианска eко кожа - 31 цвята
»» стабилен ролков механизъм на чекмеджетата
»» допълнителна опция за поставяне на табла
по ширината или по дължината на леглото

»» премиум височина на таблата 110 см
»» дървени крачета – цвят орех
»» височина на леглото с крачетата – 35 см

без табла

МЯСТО ЗА
ШКАФЧЕ

дясно разположение

табла за Супер Бед L
табла за Супер Бед L

МЯСТО ЗА
ШКАФЧЕ

с табла

ляво разположение

МЯСТО ЗА
ШКАФЧЕ

дясно разположение

ляво разположение

МЯСТО ЗА
ШКАФЧЕ

МЯСТО ЗА
ШКАФЧЕ

дясно разположение

»» компактно и функционално

Супер Бед се препоръчва в
комбинация с матраците от
серии Bonnell и Hybrid Bonnell.

ляво разположение

МЯСТО ЗА
ШКАФЧЕ

табла за Супер Бед

с табла L

размер спалня

чекмедже
тясно / широко (ш х д)

размер основа

120 х 200
с 4 чекмеджета

48 х 44 / 96 х 44
с 4 чекмеджета

1 основа - 120 х 200
с 4 чекмеджета

140 х 200

48 х 49 / 96 х 49

2 основи – 70 х 200

160 х 200

48 х 49 / 96 х 49

2 основи – 80 х 200

180 х 200

48 х 49 / 96 х 49

2 основи – 90 х 200

200 х 200

48 х 49 / 96 х 49

2 основи – 100 х 200
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Сигма
метална подматрачна рамка
»» ортопедичен ефект и висока издръжливост на
натоварвания

»» особено подходяща в комбинация с матраци от
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

серии Latex, Мemory Foam и MemoGel
ергономично положение на тялото по време на сън
стоманена плоско-овална рамка с профил 30 х 30 мм
оптимално проветряване на матрака
многопластови букови ламели
26 бр. х 38 мм – при дължина 190 см
28 бр. х 38 мм – при дължина 200 см
възможност за регулиране на твърдостта в
зоната на гърба и кръста
специални обувки за обезшумяване, осигуряващи
по-голяма гъвкавост на ламелите
предназначена за двулицеви матраци
равномерно разпределение на тежестта на
тялото по време на сън

Делта
»» ортопедичен ефект и висока издръжливост на
натоварвания

»» особено подходяща в комбинация с матраци от серии
Latex, Мemory Foam и MemoGel

»» ергономично положение на тялото по време на сън
»» възможност за регулиране на твърдостта в зоната
на гърба и кръста

»» стоманена плоско-овална рамка с профил 30 х 30 мм
»» оптимално проветряване на матрака
»» многопластови букови ламели
»»
»»
»»
»»
»»
»»

26 бр. х 38 мм – при дължина 190 см
28 бр. х 38 мм – при дължина 200 см
метални крачета със стандартна височина 22 см
възможност за избор на височина на крачетата
метален профил на крачетата Ø 40 мм
равномерноразпределение на тежестта на тялото по
време на сън
предназначено за двулицеви матраци
специални обувки за обезшумяване, осигуряващи
по-голяма гъвкавост на ламелите
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метално легло

Алфа
метална подматрачна рамка

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

ортопедичен ефект
висока издръжливост на натоварвания
особено подходяща в областта на туризма
ергономично положение на тялото по време на сън
стоманена плоско-овална рамка с профил 30 х 30 мм
специални обувки за обезшумяване
многопластови букови ламели
12 бр. х 68 мм – при дължина 190 см
13 бр. х 68 мм – при дължина 200 см
»» предназначена за двулицеви матраци
»» равномерно разпределение на тежестта на
тялото по време на сън
»» оптимално проветряване на матрака

Бета
метално легло

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

ортопедичен ефект
висока издръжливост на натоварвания
особено подходящо в областта на туризма
удобно и практично легло
стоманена плоско-овална рамка с профил 30 х 30 мм
многопластови букови ламели
12 бр. х 68 мм – при дължина 190 см
13 бр. х 68 мм – при дължина 200 см
специални обувки за обезшумяване
метални крачета със стандартна височина 22 см
възможност за избор на височина на крачетата
метален профил на крачетата Ø 40 мм
предназначено за двулицеви матраци
възможност за избор на височина на крачетата
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Стабило
метална подматрачна рамка

»» ортопедичен ефект
»» ергономично положение на тялото по време
на сън

»» висока издържливост при по-големи
натоварвания
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»» стоманена плоско-овална рамка с профил 30
х 30 мм
»» специални обувки за обезшумяване
»» многопластови букови ламели
17 бр. х 68 мм – при дължина 190 см
18 бр. х 68 мм – при дължина 200 см

»» предназначена за двулицеви матраци
»» равномерно разпределение на тежестта на
тялото по време на сън

»» оптимално проветряване на матрака

Ерго матик

»» осигурява максимално удобство и
гъвкавост на позициите

»» подходящо за употреба в сферата на
здравеопазването

»» подходящо в комбинация с матраци от
серии Latex, Мemory Foam и MemoGel

»» ергономично положение на тялото по време
на сън

»» равномерно разпределение на тежестта на
тялото по време на сън

»» стоманена плоско-овална рамка

- профил на основата 60 х 20 мм
- профил на рамката 40 х 20 мм

»» възможност за регулиране на твърдостта
в зоната на гърба и кръста

»» оптимално проветряване на матрака
»» многопластови букови ламели

»» специални обувки за обезшумяване,
осигуряващи по-голяма гъвкавост на
ламелите

»» подходящо легло за: четене, гледане на TV,
работа с PC, релаксация

»» трипозиционно задвижване
»» италиански двигател
»» дистанционно управление
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серия

Аксесоари

Колекция топери и протектори за допълнителен
комфорт и практичност. Обръщаме внимание на
малките детайли, които улесняват ежеднавната
поддръжка и ни дават възможност да се
наслаждаваме на спокоен сън.

Феликс
матрак

»» ядро Aqua Pur HR с висока плътност
»» подходящ за временно ползване от деца
»»
»»
»»
»»

(включително в мултифункционални легла)
еластична дамаска
калъф с цип
средна степен на твърдост
височина 13 см

13
Височина

HR
Калъф с
цип

Двустранен

Aqua Pur HR

Пране
на калъфа
при 60˚

Стандарт
топер

»»
»»
»»
»»
»»
»»

ядро Aqua Pur HR с висока плътност
еластична дамаска
калъф с цип
създава усещане за опора и комфорт
подходящ за сгъваеми легла и дивани
височина 4, 6, 8 см

HR
Aqua Pur HR
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Пране
на калъфа
при 60˚

Латекс
топер

»»
»»
»»
»»

белгийски латекс
калъф от еластична дамаска с цип
допълнително омекотява матрака
създава усещане за максимална мекота и
комфорт
»» подходящ за сгъваеми легла и дивани
»» височина 4 см

Латекс

Пране
на калъфа
при 60˚

Мемори

Пране
на калъфа
при 60˚

Мемори
топер
»»
»»
»»
»»

SMART MEMORY FOAM®
калъф от еластична дамаска с цип
допълнително омекотява матрака
създава добра опора и приятно усещане за
приспособяване на материала към тялото
»» подходящ за сгъваеми легла и дивани
»» височина 4 см

Мемогел
»» MemoGel
»» калъф от еластична дамаска с цип
»» създава добра опора и приятно усещане за

топер

приспособяване на материала към тялото

»» охлаждащият гел балансира телесната
температура

»» подходящ за сгъваеми легла и дивани
»» височина 4 см

Пране
на калъфа
при 60˚
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Терморегулиращ протектор за матрак и възглавница

»» състав: 100% памук - мек, хигроскопичен и дишащ
»» технология Outlast® (патентована от NASA) ограничава
»»
»»
»»
»»

температурните колебания, достигайки индивидуална
температура на комфорт за всеки
предпазва матрака/възглавницата от замърсяване и удължава
живота им
подходящ за матраци с височина от 15 до 35 см
възможност за пране в перални машини при 40°
произведен в Испания

Памук

Дишащ

Терморегулиращ
ефект

Протектор Plus Organic за матрак и възглавница

»»
»»
»»
»»
»»
»»

100% органичен памук
естествена мекота
абсорбиращ и дишащ
подходящ за матраци с височина до 30 см
възможност за пране в перални машини при 60°
предпазва матрака/възглавницата от замърсяване и удължава
живота им
»» произведен в Испания

Органичен
памук
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Дишащ

Естествена
мекота

Протектор Top Wool за матрак

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

лице: 100% памук
пласт от 100% натурална свежа вълна - 150 гр./м2
дишащ капитониран протектор за матрак
осигурява прохлада през лятото – топлина през зимата
подходящ за матраци с височина до 30 см
предпазва матрака от замърсяване и удължава живота му
възможност за пране в перални машини при 40°
произведен в Испания

Вълна

Органичен
памук

Дишащ

Терморегулиращ
ефект

Протектор Max Cotton за матрак
»»
»»
»»
»»
»»

лице: 100% памук / гръб: 100% памук
пласт от свежи памучни влакна 400 гр/м2
дишащ капитониран протектор за матрак/възглавница
подходящ за матраци с височина до 30 см
предпазва матрака/възглавницата от замърсяване и
удължава живота им
»» възможност за пране в перални машини при 40°
»» двулицев
»» произведен в Испания

Органичен
памук

Дишащ

Двулицев
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Протектор Premium Bamboo за матрак

»» Състав: - лице и гръб: 100% вискоза бамбук - вътрешна мембрана:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

непромокаема и хипер дишаща мембрана Neotherm
Проектиран с три слоя
Безшумен
Хипер дишащ и удобен
Бамбукова тъкан
Естествена регенерация
Лесен за поставяне
Подходящ за матраци с дължина до 200 см. и височина до 30 см.
Произведен в Испания

Бамбукова
тъкан

Дишащ

Непромокаема
мембрана

Двулицев

Протектор Respira за матрак и възглавница
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Лицева страна: 100% органичен памук
Непромокаем и хипер дишащ
Осигурява спокоен сън без изпотяване
Двойно приложение: като долен чаршаф и като протектор за
матрак
Предлага се в 3 цвята – бял, светло сив и пясъчен
За матраци с височина до 30 см. и дължина до 200 см.
възможност за пране в перални машини при 40°
Произведен в Испания

Органичен
памук
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Дишащ

Непромокаема
мембрана

Непромокаем протектор за матрак и възглавница Tencel

»» лицев плат 100% Tencel – дишаща тъкан с целулозни фибри от
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

евкалиптово дърво с висока хигроскопичност
със съдържание на цинк - за регенериращо действие върху клетките
на кожата и антибактериален ефект
непромокаема мембрана Dermofresh
обхваща плътно матрака/възглавницата като калъф
подходящ за матраци с височина от 15 до 35 см
предпазва матрака/възглавницата от замърсяване и удължава живота им
възможност за пране в перални машини при 90°
произведен в Испания
Непромокаема
мембрана

Дишащ

Непромокаем протектор за матрак Cotton
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

лицев плат 100% памучна хавлия
непромокаема мембрана Dermofresh
антиакарна обработка на тъканите
обхваща плътно матрака като калъф
подходящ за матраци с височина от 15 до 25 см
предпазва матрака от замърсяване и удължава живота му
възможност за пране в перални машини при 90°
произведен в Испания

Непромокаема
мембрана

Дишащ
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серия

Happy Baby

Магията на по-добрия сън!

Нежната бебешка кожа се нуждае от специални грижи през първите няколко години. И докато специалистите говорят много по
темата, родителите искат да са сигурни, че са отделили нужното
внимание на всички детайли от обкръжаващата среда на новороденото. Неслучайно усилията се съсредоточават върху матрака
и спалните аксесоари, защото детето има най-дълго време контакт с тях.

Със специално внимание и грижа към най-малките се отнесохме и
ние, подбирайки всеки продукт от серия Бебе. Нежна грижа, Здравословен сън и Практичност – това са основните акценти, които ще
откриете в тях. Надяваме се, че ще ви помогнем при изпълнението
на мисията „най-добрата майка”.
Вече се усмихвате спокойно, докато наблюдавате блажения сън на
вашето бебе…

Бебе S Плюс
Деликатна мекота!

Бебешки матрак от 100% белгийски латекс.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

ядрото от белгийски латекс осигурява мекота и нежно докосване
препоръчван от педиатри и ортопеди
антиалергична дамаска
анатомичен
добра циркулация на въздуха
естествена еластичност и гъвкавост
неподатлив на деформации
меко усещане
обща височина на модела 10 см
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10
Височина

Латекс

Анти акар

Подходящ
за бебета
и деца

Бебе F Плюс
Когато бебетата стават деца!

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

ядро от Aqua Pur
класически комфорт и ортопедичност
препоръчван от педиатри и ортопеди
антиалергична дамаска
анатомичен
добра циркулация на въздуха
неподатлив на деформации
средно твърдо усещане
обща височина на модела 10 см

10
Височина

Анти акар

Подходящ
за бебета
и деца

HR
Aqua Pur HR
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Добър сън

правилно

неправилно
Твърдост на матрака
Матракът, който се закупува, трябва да бъде твърд и равен от една страна, и достатъчно мек,
от друга, за да може да се нагоди към извивките на гръбначния ви стълб. Матрак, който е прекалено твърд, е толкова вреден, колкото и ако е прекалено мек. Добър матрак е онзи, който поддържа
целия гръбначен стълб, когато човек се излегне по гръб.

Размер на матрака
В случаите, когато може да се избира, е препоръчително да се спрете на по-голямо легло, особено
когато човек не спи сам. По този начин бихме могли да променяме положението на тялото си много по-често, така че да се избегне заемането на неудобна поза по време на сън. Общото правило е,
че матракът трябва да бъде поне 20 см по-дълъг от височината на онзи, който спи на него. Освен
това се препоръчва ширина минимум 90 см за единично легло и 160 см за двойно легло.

Видове възглавници за всяко положение на тялото
Ако спим по гръб, възглавницата, трябва да бъде ниска и мека, за да даде възможност на шийните прешлени да образуват същия ъгъл с гръбначния стълб, какъвто се образува при краката. Ако
спим настрани, възглавницата трябва да бъде висока и твърда, за да поддържа врата на оста на
гръбначния стълб.

Разположение на тялото в легнало положение
Най-доброто разположение на тялото е това по гръб, подпирайки целия гръбначен стълб на възглавницата. Да се спи настрани е един междинен вариант, който позволява добра почивка, при
положение, че се прави както трябва. Във всички случаи е препоръчително често да се сменя положението на тялото по време на сън.

1
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3

Движение при ставане от леглото
При ставане от леглото, никога не трябва да се сяда директно от легнало положение. Едно от
най-неправилните движения, водещи до претоварване на гръбначния стълб, е да се става напред,
за да се мине от хоризонтално в седнало положение (1). При ставане от леглото се обърнете на
една страна и подпирайки се на ръце се повдигнете странично до седнало положение (2). След
ставане от леглото останете в седнало положение поне 1 минута, за да се нормализира кръвообръщението в тялото ви (3).

Поддръжка и употреба
Как да обръщаме матрака

Във връзка с правилната поддръжка на матрака е препоръчително той да бъде обръщан през съответния месец, така както е показано на схемите.

Януари

Април

Юли

Октомври

За да запазите максимално дълго качествата на своя матрак
1. Дайте на новия си матрак няколко часа проветрение след разопаковането му, проветрявайте помещението и всяка сутрин по няколко
минути, за да елиминирате влагата, събрала се в матрака.
2. Пазете вашия матрак чист – използвайте протектор!
3. Не позволявайте някой да скача или упражнява силен натиск върху
вашия матрак, той не е изчислен за такова натоварване.
4. Не мокрете обилно матрака.
5. Не свивайте и прегъвайте вашия матрак под ъгъл повече от 20°.

6. Не махайте фирмената лента. Тя е нужна за идентификация и съдържа информация за експлоатацията на вашия матрак.
7. Не използвайте почистващи химикали или разтворители. Прахосмукачката е най-подходящият начин за почистване.
8. Средният живот на един матрак, който се произвежда днес по света,
е между 5 -10 години. Ползването на един матрак повече от 10 години не може да бъде нито здравословно, нито хигиенично.
9. Не преотстъпвайте старите си матраци на вашите деца или близки. Щом вече не са добри за вас, няма да са добри за никой друг!
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Размери

80/90 х 200 Единично легло 120 х 190 Персон и половина 140 х 200 Два персона

илище
до
Чудесен
Размерът
с на това легло е подходящо за двойки, които обичат
Идеалното
легло в детската стая. От началното училище
до вариант в случаите, когато родител споделя леглото
тва
коммалко
в този
споделят всичко заедно. Kомпактната спалня е правилното
тийнейджърска
възраст, детето у дома ще се чувства
ком-дете, за да се чувствате и двамата удобно да
ефортно
са на- с този размер. В същото време, пропорциитеразмер.
решение ако апартаментът не е много голям, а в стаята
са на- Ако живеете в малък апартамент, може да обмислите
а, пълно
отсед-достатъчни да настаните и възрастен роднина, иотседварианта децата да споделят един матрак докато пораснат,
трябва да остане място и за останалите мебели; или живеете
но,
чеуда
заче
дада
спестите място от разполагане на две отделни легла.
под Ако
наем и не намирате смисъл да инвестирате в по-голямо
нал
вас за няколко дни, но не толкова широко и удобно,
стопристе от тези щастливци, които имат и специална стая
легло. заЧесто 140х200 е предпочитан от млади семейства,
реши да остане прекалено дълго и да злоупотреби с гостопригости, то бъдете сигурни, че комфортът, който ще предложикоито, обаче, още с първата бременност, разбират колко е
емството ви.
те на близкия човек, ще го предразположи да ви погостува
важнозада си дават пространство един на друг и в живота,
по-дълго време.
и в …. леглото.

БЕБЕ
ширина

дължина

60 см x 120/135

ЕДИНИЧЕН
ширина

дължина

72 см x 186/190/200 см

65 см x 135 см

80 см x 200/210 см

70 см x 140 см

82 см x 186/190/200 см

1¹/₂ ПЕРСОН
ширина

дължина

114 см x 186/190/200 см
120 см x 186/190/200/
210 см

МИНИ СПАЛНЯ
ширина

дължина

140 см x 190/200/210 см
144 см x 186/190/200 см
150 см x 190/200/210 см

85 см x 200/210 см
90 см x 190/200/210 см
100 см x 190/200/210 см

Посочените размери са стандартни и често срещани нестандартни размери. Стандартните размери се поддържат в наличност. Неналичните размери се изработват в срок
от 5 до 10 работни дни.
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Размери

180 х 200

200 х 200

Височина на матрака?

а бъдеГолямото
голямо легло, създадено за просторна и широка Представяли
спалня.
ли сте си какво чувство са изпитвали царските
хххххх хх ххххх хх х ххх ххххх х хх хххххх хх ххххх хх х ххх ххххх х
или сеБъдете
налага сигурни, че комфортът, който ще изпитате особи,
с тозиполагайки аристократичните си тела в огромните
хх хххххх
си хх ххххх ххх х ххх ххххх х хх хххххх хх ххххх хх х ххх
ракатаразточителен
ни се
размер ще се отрази благоприятно и наспални?
отно- Можете да бъдете сигурни, че в леглото с размер
ххххх
200хххх хххххх хх ххххх хх хххх ххх ххххх х хх хххххх хх ххххх хх
земята.шенията
Не са ви с партньора, тъй като изследванията са катего200 см ще бъдете като истински крал и кралица. Kомфорта
х ххх да
ххххх х хх хххххх хх ххххх хх х ххх ххххх х хххх ххххххх хх
, че е време
рични,заче добрият сън спомага разбирателството у дома.
усещате
Освен пространството за повече завивки, лукса на широчиххххх хх х ххх ххххх х хх хххххх ххх ххххх ххх ххх ххххх х хх хххххх
размерпространство
160 х
за вас и любимия, в това разкошно легло
ната
има
в голямата стая - всичко това е гаранция, че иххвие,
ххххх
и хх х ххх ххххх х хх х ххххххх хх хххххх хх х ххх ххххх х хх
слаждаваме
достатъчно
на
място и за кучето, което така или иначе обича
партньорът
да
ви ще се насладите на изключително удобство
хххххх ихх ххххх хх х ххх ххххх х хх хххххх хх ххххх хх х ххх ххххх х
другия.спи в краката ви по цяла вечер.
спокоен сън.
хх хххххх хх ххххх хх х ххх ххххх х хх хххххх ххх ххххх хх х ххх ххххх
х хх хххххх хх ххххх хх х ххх ххххх х хх хххххх хх ххххх хх х ххх ххххх
х хх

СПАЛНЯ
ширина

дължина

160 см x 190/200/210 см
164 см x 186/190/200 см

СПАЛНЯ +
ширина

дължина

180 см x 190/200/210 см

МАКСИ СПАЛНЯ
ширина

дължина

200 см x 190/200/210 см

Височина на матрака?

Класическият подход при избор на височина е правилото
при сядане на леглото коленете ви да са под ъгъл 90 градуса. За това и не бихме препоръчали вариант на матрак
под 20 см. Допълнително височината ви позволява да избягате от прашната зона на
пода и улеснява ставането
от леглото сутрин.
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Продуктова информация – матраци

B onnel l
Модел
Височина

H ybrid Bo nnell

L ate x

Роял Плюс

Империал Плюс

Престиж Плюс

Джъмбо
Империал Плюс

Джъмбо Латекс
Плюс

Маджести Плюс

Био Латекс Плюс

Прима Латекс
Плюс

24 см

24 см

26 см

30 см

30 см

33 см

20 см

24 см

19

19

18,5

26

27

30

18

22

0,374

0,374

0,405

0,467

0,467

0,467

0,312

0,374

Всички*

Всички*

Всички*

Всички*

Всички*

Всички*

Всички*

Всички*

средно твърд

твърд

мек

средно твърд

мек

мек

средно твърд

средно твърд

Жакард

Памук

еластична
белгийска
дамаска

Жакард

еластична
белгийска
дамаска

Dot Design
Viscose

Dot Design
Viscose

Memory foam

Latex

Технология

тегло кг 82/190
кубатура м3
Размери
Степен на
твърдост
Дамаска

Препоръчителна
основа
Гаранция**

Жакард

вискоза/памук

подматрачна ламелна рамка Алфа и Стабило
с ширина на ламелите 68 мм или твърда основа
2 год.

5 год.

5 год.

8 год.

*Изпълняват се всички стандартни ширини и дължини и нестандартни размери.
**Годините гаранция за всеки модел матрак са според условията в гаранционната карта.
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вискоза/памук

подматрачна ламелна рамка Сигма
с ширина на ламелите 38 мм
10 год.

10 год.

5 год.

8 год.

Продуктова информация – матраци

S ma rt Mem or y Fo am ®

M emo Gel ®

Флексус Плюс

Ерго Мемори Плюс

Флекс Мемори Плюс

Прима Мемори Плюс

Eрго МемоГел Плюс

Флекс МемоГел Плюс

Прима МемоГел Плюс

18 см

20 см

22 см

26 см

20 см

22 см

26 см

10

11

13

16

14

16

20

0,280

0,312

0,343

0,405

0,312

0,343

0,405

Всички*

Всички*

Всички*

Всички*

Всички*

Всички*

Всички*

твърд

твърд

твърд

твърд

твърд

твърд

средно твърд

Bubble Design Viscose

Bubble Design Viscose

Bubble Design Viscose

Bubble Design Viscose

Square Design

Square Design

Square Design

подматрачна ламелна рамка Сигма
с ширина на ламелите 38 мм
5 год.

5 год.

Капитонирана дамаска
Компакт система
“Mini Bonnel”

8 год.

подматрачна ламелна рамка Сигма
с ширина на ламелите 38 мм
8 год.

5 год.

8 год.

10 год.

Комфортен слой

Smart Memory Foam®

Memogel

Термо вата

Опорно ядро Aqua Pur HR

Кокосов пълнеж

Latex

Зонирано ядро Aqua Pur HR

Калъф с цип
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PREMIUM SLEEP BRANDS

premium матраци
и спални

легендарните шведски матраци
и възглавници

възглавници с охлаждащ
гел от Италия

протектори за матраци и
възглавници от Испания

столове за активно седене
от Германия

възглавници и завивки от
естествен гъши пух, памук,
вълна, микрофибър

възглавници
от Smart Memory Foam®
и MemoGel®

протектори за матраци и
възглавници от Испания

ексклузивна колекция
спално бельо
от Германия

матраци No1
в САЩ

американски премиум
комфорт

матраци с традиция
от 1846 г.
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CLUB HAPPY DREAMER

CLUB
HAPPY DREAMER

-10%

Бъдете част от семейството на премиум решенията и продукти за
качествен, здравословен
сън. Присъединете се
към Happy Dreamer Club,
за да се насладите на
привилегиите,
които
нашите клиенти получават.

За нас е чест да изберете продуктите Happy
Dreams за повече щастливи моменти в спалнята. С всяка покупка
над 600 лв. ще получите
Thank you картичка с
5% отстъпка при следващо пазаруване в магазините ни.

GIFT
VOUCHER

Изненадайте близките
си с нещо повече от
вещ, подарете им качество на живот с премиум продуктите за сън
Happy Dreams. В магазините ни вие избирате
стойността на подаръчния ваучер, който да
поднесете за подарък.

ПАРТНЬОРИ
За своите клиенти ние сме подготвили специална серия от различни брандирани подаръци с марките Parker, Victorinox, Vossen, Pirin Spring и други с логото Happy Dreams!
Ние знаем колко държите на доброто качество и затова предпочитате нашите продукти, за което ви благодарим! Подаръкът е само малък жест, с който ви казваме това.
Присъединете се към нашия Клуб Happy Dreamer и ще усетите приятно чувство на специално отношение към вас. Останалото е изненада, която ви очаква при покупка в
магазините на Happy Dreams.

Със съдействието на нашите партньори от ОББ и A1 представяме още една
възможност да се присъедините към Клуб Happy Dreamer.
Ако притежавате Gold карта на ОББ или сте член на клуб А1, сега те ви подаряват
допълнителни екстри. С тях може да се възползвате от привилегията да пазарувате
при нас бързо и удобно, с ексклузивна отстъпка. Попитайте консултантите в нашите
магазини за повече информация!

Ние ценим нашите партньори. С тях Клуб Happy Dreamer става по-голям и раздава
още повече усмивки.
В магазините на Happy Dreams посрещаме с „Добре дошли!“ всички служители на A1,
GPS Bulgaria, SOT 161, Sopharma, Acibadem, ОББ KBC.
Ако сте част от тези екипи, може да се възползвате от привилегията да пазарувате
при нас бързо и удобно, с ексклузивна отстъпка.
Необходимо е само да представите своя бадж или служебна бележка.
Нашите консултанти ще се погрижат за комфорта на съня ви!

Работно време
понеделник - събота от 1030 до 1930 часа

София,
бул. "Ал. Стамболийски" 89
тел. 0882 46 37 37
Дежурен магазин, без почивен ден!

Работно време на дежурен магазин бул. “Ал. Стамболийски” 89
понеделник - неделя от 1030 до 1930 часа

(възможност за паркиране
с талони зелена зона или SMS
и паркинга на Mall Sofia)*

София,
бул. “Н. Габровски” 90 (до хотел “ВЕГА”)
тел. 0883 21 37 37
(възможност за паркиране
до магазина - свободно)*

София,
кв. “Гео Милев”,
бул. “Шипченски проход” 21
тел. 0883 29 37 37
(възможност за паркиране
до магазина - свободно)*

София,
кв. “Лозенец”, ул. “Козяк”,
бл. 112 (до посолството на САЩ)
тел. 0883 28 37 37
(възможност за паркиране
свободно, с талони зелена
зона или SMS)*

София,
бул. “България” 60Б (срещу OMV)
тел. 0882 61 37 37
(възможност за паркиране осигурено паркомясто в локалното
платно, за клиенти на магазина)*

София, Outlet
кв. “Младост 4”,
ул. “Филип Аврамов” 415А
тел. 0883 41 37 37
(възможност за паркиране
до магазина - свободно)*

happydreams.bg
sales@happydreams-bg.com
* Съветите за паркиране са съобразени със Закона за движение по пътищата, актуален към дата 01.06.2020 г. Моля, проверявайте знаците за паркиране за настъпили промени.
Съдържанието на този каталог не може да бъде копирано, репродуцирано частично или изцяло, по електронен, механичен или копирен метод, без изричното писмено съгласие на автора.
В съответствие с политиката на фирмата за постоянно подобрение на продуктите, Happy Dreams си запазва правото да прави
промени в характеристиките и пълнежите на матраците по всяко време, без предварително предупреждение. Информацията в този каталог не е правно ангажираща.

