


ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА ПО-СПОКОЙНИ 
НОЩИ И ИЗПЪЛНЕНИ С ЕНЕРГИЯ ДНИ?



Важно е да знаем, когато 
избираме!

За всеки изборът на възглавница е индивидуален 
и правилното решение трябва да отговаря на 
всички лични изисквания. 
Възглавницата трябва да ни осигурява 
предпочитаното меко или опорно усещане, да 
ни гарантира комфорт в любимата поза за сън и 
събуждане с усещане за пълноценен релакс. 
Ние най-добре знаем от каква възглавница се 
нуждаем, необходимо е само да се вслушаме в 
съветите на тялото си.
Готови ли сте за по-спокойни нощи и изпълнени 
с енергия дни?

Ново поколение възглавници!
Възглавниците днес изпълняват много повече от функцията на необходим аксесоар по време на сън. 
Правилно избраната възглавница може да ни осигури:

В този каталог ще откриете някои нови възможности за пълноценен сън и постигане на хармония между 
духа и тялото.

Облекчаване  
на болките в областта  
на раменете и врата

Намаляване  
на хъркането  

и смущенията на съня

Освобождаване  
от ежедневния стрес  

и напрежение

Чувство  
за пълноценна почивка  

и добър тонус





MemoGel съчетава най-доброто от материалите 
Memory Foam и терморегулиращ гел - комбинация 
създадена за безпрецедентен комфорт!

Възглавниците MemoGel осигуряват триизмерна 
опора в областта на врата и раменете. 
Охлаждащите свойства на гела балансират 
температурата на тялото по време на сън, 
осигуряват пълноценен релакс и антистрес ефект.

Калъф с цип Правилнa опора
на врата

Хипоалергенна
и хигиенична
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Antistress Air
Memory Foam и терморегулиращ гел с 
отвори за по-добра циркулация на въздуха. 
Традиционната форма и терморегулиращият 
гел ще ви подарят истинско усещане – за 
хармоничен баланс и релакс.

Ядро: Memory Foam и PU гел

Калъф: 80% памук, 20% ПЕ, с цип

Цвят  на гела: син

Размер: 60 х 40 х 12.5 см

Дизайн гел: Bubble Design

Air Channels
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Orthopedic Air
Терморегулиращият гел осигурява триизмерна 
опора и приятно усещане за незабавен релакс, 
„масажирайки” зоните на допир. Отворите 
в терморегулиращия гел гарантират добра 
дишаща способност и спомагат за намаляване 
на потенето. Мемори пяната създава 
перфектна опора за главата, врата и раменете, 
облекчавайки точките на напрежение.

Ядро: Memory Foam и PU гел

Калъф: 80% памук, 20% ПЕ, с цип

Цвят  на гела: син

Размер: 60 х 35 х 10/8 см

Дизайн гел: Bubble Design

Air Channels
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Fancy
Терморегулиращият гел осигурява нежен 
допир, „масажирайки” деликатно областта на 
раменете и врата – за пълноценен релакс и 
антистрес ефект. 

Ядро: Memory Foam и PU гел

Калъф: 80% памук, 20% ПЕ, с цип

Цвят  на гела: син

Размер: 60 х 40 х 12.5 см

Дизайн гел: HoneyComb Design





Патентованият от НАСА материал Memory 
Foam реагира на температурата и тежестта 
на тялото, като ги разпределя равномерно, 
елиминира точките на напрежение и намалява 
нуждата от често обръщане по време на сън.

Възглавниците от серия Memory Foam 
осигуряват пълноценна опора в областта 
на главата, врата и раменете, съпътствана 
с интересно усещане за безтегловност, 
незабавно отпускане и пълноценен релакс.

Калъф с цип Правилнa опора
на врата

Хипоалергенна
и хигиенична
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Forma
Мемори възглавница с класическа форма, 
подходяща при повечето пози за сън. 
Осигурява комфортна опора, деликатно 
освобождава натрупаното напрежение, 
гарантирайки незабавно отпускане и 
пълноценен релакс.

Ядро: Memory Foam

Калъф: 100% полиестер жакард

Размер: 60 х 40 х 10 см

Ядро: Memory Foam

Калъф: 100% полиестер жакард

Размер: 60 x 40 x 13 см

Forma M

Forma L
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Contour
Мемори възглавница с ортопедична форма, 
подходяща за хора, които спят предимно по 
гръб и настрани. 
Облекчава болките в областта на раменете 
и гърба, намалява хъркането. Осигурява 
максимална опора и комфорт по време на сън.

Ядро: Memory Foam

Калъф: 100% полиестер жакард

Размер: 59 x 35 x 11/9 см

Ядро: Memory Foam

Калъф: 100% полиестер жакард

Размер: 59 x 40 x 13/11 см

Contour M

Contour L
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Contour Junior
Ортопедична възглавница с мемори пяна, 
подходяща за деца на възраст от 3 до 10 
години. Осигурява максимална опора и 
комфорт по време на сън.

Ядро: Memory Foam

Калъф: 100% полиестер жакард

Размер: 54 х 35 х 8/6 см



Модел
Спане  

по корем
Спане  
по гръб

Спане  
настрани

Antistress Air 6 • •

Orthopedic Air 7 •

Fancy 9 • •

Forma M 12 • • •

Forma L 12 • •

Contour M 13 •

Contour L 13 •

Contour Junior 14 • •

Различните модели възглавници за 
различните пози по време на сън:

Стр.



www.dormia.net


