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3

Изключителна комбинация  
от традиционното усещане на матрак  

във великолепно съчетание с прегръдката  
на двустранен топер.

California Crown Plus
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California Crown Plus
Описание 
Усещане за американско величие в невероятните 33 см. 
височина на този двустранен матрак, благодарение на който 
ще се изкачите до нови нива на комфрот и лукс.

Позволете на тялото си да се отпусне в изящната прегръдка 
на вашия California Crown Plus и ние ви гарантираме, че ще 
пренапишете своята дефиниция за релакс.

Характеристики
 Двустранен топер

 Пяна Soft Touch

 Pocket spring система с 5 
зони на комфорт и опора

 Изящна хипоалергенна 
дамаска 100% памук

 Борд от мек велур
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Отдайте се на удоволствието да 
потъвате в разточителен разкош и да се 

наслаждавате на елегантния дизайн  
на American Dream Plus.

American Dream Plus
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American Dream Plus
Описание 
От пленителните му 33 см. височина, тялото ви ще се 
рее в облаците на дълбокия, здрав, възстановяващ сън, 
който заслужавате. Възползвайте се от най-доброто в 
американските традиции – удобството на системата Pocket 
Spring с 5 зони на опора, прегърнати нежно от комфортен слой 
латекс.

Елегантната изработка на всеки детайл в съчетание 
с безупречната опора в областта на раменете и гърба 
гарантирано ще превърнат спалнята в център на вашия дом.

Характеристики
 Комфортен слой от  
латекс с 3 зони

 Пружинна система Pocket 
Spring с 5 зони на опора

 Ортопедична опора в зоната 
на раменете и гърба

 Практичност със системата 
„Never Turn“

 Изящна дамаска меланж

 Борд от мек велур
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Позволете на раменете си да се разтоварят 
от цялото напрежение на деня като се 
насладите на разточителния дизайн  

на Grand America Plus.

Grand America Plus
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Grand America Plus
Описание 
Системата Pocket spring с 5 зони доставя върховна наслада от 
дълбокия, зареждащ сън. А събуждането в същата позиция, в 
която сте заспали, само доказва безупречния избор на матрак 
с премиум височина 34 см.

Нежната прегръдка на мемори пяната подарява последния 
акцент на удоволствие в леглото, който ви кара всяка вечер да 
потъвате в блажено уелнес усещане.

Характеристики
 Комфортен слой от виское-
ластична мемори пяна

 Пружинна система Pocket 
Spring с 5 зони на опора

 Премиум комфорт в прегръд-
ката на „Total Edge TM“

 Ортопедична опора в 
зоната на раменете и гърба

 Практичност със 
системата „Never Turn”

 Дамаска и борд от фин 
велур



Колекцията матраци Epicrest е създадена, за да можем да се 
насладим на изключителните традиции на американския пазар 
– качествени материали, безукорна изработка, разточителна 
височина и разкошен дизайн. Трите модела предоставят широка 
гама усещания – от обгръщаща мекота до безупречна опора и 
баланс на тялото по време на сън.

California Crown Plus, Grand America Plus и American Dream Plus 
ще Ви пренесат в страната на неограничените възможности, 
като разширят представите Ви за удобство и наслада от 
спокоен, дълбок и зареждащ с енергия сън. 

Потопете се в прегръдката на американския комфорт и подаре-
те на тялото си мечтаното усещане за релакс.
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www.epicrest.net

Designed in California. Made in Europe


