
Какво ви вдъхновява да станете от леглото и да 

направите нещо забележително? Добрият сън 

е преобразяващ. Събуждате се пълни с енергия. 

Чувствате се по-позитивни през целия ден.  А 

когато сутрините са ведри и освежаващи, вие се 

чувствате вдъхновени да сте необикновени, да сте 

благодарни, да преследвате мечтите си. Смисълът 

на Technogel® Sleeping е пълноценен живот.  Но ние 

ще повярваме на вашите думи: Открийте ползите 

от Technogel® и споделете как се събуждате 

вдъхновени!



#WakeUpInspired Тим

Тим 
Актьор

„Като зает актьор и заклет любител на филмите, 
аз си падам малко нощна птица.
Да стоя до късно да гледам филми е моето 
сладко прегрешение. Опитвам да се придържам 
към някакъв режим на сън, но навиците ми са 
често непостоянни. Чувствам се много по-добре 
сутрин, когато заспивам бързо и спя непробудно 
през нощта.
Преди, всяка възглавница, която пробвах беше 
или твърде заоблена, или твърде ниска, твърде 
мека или пък твърда. Но моята Technogel® 
възглавница е точно такава, каквато ми харесва!
Тя се оформя нежно по главата ми докато 
поддържа врата в правилна позиция. Матракът 
Estasi е мек, но въпреки това осигурява 
необходимата ми опора. Въпреки, че спя на една 
страна, не ми се налага да се въртя и намествам , 
за да се почувствам удобно.
Няма какво повече да желая!”.
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„Като зает актьор и заклет 
любител на филмите, 
възможността да заспивам 
бързо и да спя непробудно 
прави сутрините ми доста
по-приятни“.



Технологията

Вдъхновени от 
Технологията
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Технологията
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В сърцето 
на всички 
матраци и 
възглавници 

От много време насам Technogel® прави 
ежедневните преживявания по-приятни 
с хладното си докосване и невероятната 
ергономична опора – от различни медицински 
процедури, до карането на велосипед, ходенето и 
спането.
Като продължаваме нашата традиция в търсенето 
на иновации, ние предлагаме първите и 
единствени матраци, с  плътен слой патентован 
гел. И сега споделяме нашето вдъхновение с вас: 
ползите, които само Technogel® може да осигури, 
за да се насладите на по-приятен начин на живот.

Открийте повече на www.technogelworld.com
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Персонализирана опора

Ние я наричаме 3D деформация. Вие ще я наречете 
вашата най-добра нощ. Адаптиращ се като вода, но 
с опората на плътните материи, Technogel® реагира 
уникално на вашето тяло, за да намали напрежението 
без да ограничава движението. Technogel® се оформя 
постепенно във всички посоки  –  без болка, без 
натиск, без притеснения за неправилна позиция. 
Той е перфектната комбинация от комфорт и 
ергономична опора.

Дълбокият сън започва тук (имаме доказателства)

Тъй като не се събуждате от това, че ви е прекалено 
топло или опитвайки се да намерите удобна 
позиция, вие печелите ползите на по-ефективна, 
необезпокоявана почивка. И това не са само думи! 
Клинични проучвания разкриват, че матраците 
Technogel® помагат да се намали фазата на лекия сън 
с до 33% и да се увеличи тази на дълбокия сън с до 
45%. Това е показателен факт!

Здравословни детайли

Technogel® e единственият полиуретанов гел, който 
не съдържа пластификатори – той е нетоксичен, 
на практика без миризма, не се втвърдява или 
омеква вследствие на температурни промени и 
продължителна употреба. Биосъвместимостта и 
устойчивостта на този патентован течно-плътен гел 
означава, че може просто да легнете и да оставите 
грижите ви да се изпарят. Насладете се на хладната, 
удобна опора, която ви помага да се събудите 
вдъхновени.

Прохладен - по природа и като дизайн

Естествено високата топлопроводимост на Technogel® 
означава, че той подпомага разпределянето на 
топлината, която се отделя от тялото ви през нощта.
В допълнение, иновативният дизайн на самостоятелни 
квадратни гел капсули, подпомага циркулацията на 
въздуха и подобрява терморегулацията. Вместо да се 
събуждате прегрели и изпотени, вие чувствате прохлада, 
комфорт и спите спокойно.

Ключови предимства. 
В сърцето на всички матраци и възглавници



„Да си танцьор в 
Боливуд е забавно, но е и 
предизвикателство. Разчитам 
на качествения сън, за да съм 
свежа и да презаредя тялото 
си с енергия“.



#WakeUpInspired Делла

Делла
Танцьор

„Моите представления продължават до късно 
вечер, а на сутринта трябва да ставам рано, за 
да репетирам или да отида на прослушване. 
Да си танцьор в Боливуд е забавно, но е и 
предизвикателство. Ако нямам добра почивка 
след представление, всичко ме боли и буквално се 
влача на следващия ден. Разчитам на добър сън, за 
да освежа и презаредя тялото си с енергия, така 
че да се представя възможно най-добре. 

Откакто си взех възглавница Technogel® никога 
не се събуждам със схванат врат. Извивките на 
Anatomic дават усещането, сякаш някой нежно 
поддържа главата ми, а матракът Armonia ми дава 
перфектна опора. Какво облекчение за мускулите 
и ставите ми! Никога не съм се чувствала толкова 
комфортно по време на сън. Това легло е толкова 
приятно хладно! Дали не е създадено специално 
за мен?“ 
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Колекция 
матраци

Матраци





Piacere

Колекция
матраци

Piacere



Възможност за поръчка във всички стандартни размери 13

Piacere

Да си лягаш всяка нощ е удоволствие 
благодарение на приятното усещане за 
отпускане на гела. Насладете се на ползите от 
по-добрия сън, които само Technogel® може 
да осигури плюс ергономичната опора, която 
търсите -  нито твърде мека, нито прекалено 
твърда. Когато търсите уютно усещане на 
прегръдка, която е точно толкова мека, колкото 
искате.

А за двойките, които се разминават в 
предпочитанията си за твърдост на матрака, 
Piacere и Armonia могат да се комбинират в 
двойно легло, за да удовлетворят всяко желание.

Основни характеристики

— слой от 1 см Technogel®
— ядро от зонирана пяна с висока плътност
— изключително облекчаване на напрежението
— ергономичен дизайн
— приятно хладно усещане благодарение на 
 терморегулиращата функция на Technogel®
— проектиран и произведен в Италия
— калъф с цип
— обща височина от 22 см



Колекция
матраци

Armonia  
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Armonia

Ще се влюбите в този матрак още щом 
легнете на него. Плътният слой Technogel® 
осигурява максимално отпускане и опора. 
Armonia е идеален за хората, които търсят 
опорно усещане с добавени ползи на 
хладна повърхност за спане и равномерно 
разпределяне на натиска за елиминиране на 
напрежението в ставите.

А за двойките, които се разминават в 
предпочитанията си за твърдост на матрака, 
Armonia и Piacere могат да се комбинират в 
двойно легло, за да удовлетворят всяко желание.

Основни характеристики

— слой от 1 см Technogel®
— ядро от зонирана пяна с висока плътност
— изключително облекчаване на напрежението
— ергономичен дизайн
— приятно хладно усещане благодарение на 
 терморегулиращата функция на Technogel®
— проектиран и произведен в Италия
— калъф с цип
— обща височина от 22 см

Възможност за поръчка във всички стандартни размери



Колекция
матраци

Favola 
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Favola

За тези, които може би са загубили надежда, 
че ще открият подходящия матрак. Technogel® 
проектира Favola – матрак с приказно усещане. 
1,7 см повърхностен слой  Technogel® ви 
обгръща в хладен разкош; зониран, за да 
осигури отлична опора на гърба, балансирана 
с малко повече стабилност в областта на 
раменете и ханша.    

А за да удовлетвори двойките с различни 
предпочитания, Favola и Estasi могат да се 
комбинират, за да осигурят по-меко и по-твърдо 
усещане в рамките на едно двойно легло.

Основни характеристики

— слой от 1 .7 см Technogel®
— ядро от зонирана пяна с висока плътност
— изключително облекчаване на напрежението
— ергономичен дизайн
— приятно хладно усещане благодарение на 
 терморегулиращата функция на Technogel®
— произведен в Италия
— калъф с цип, без пилинг ефект
— обща височина от 25 см

Възможност за поръчка във всички стандартни размери



Колекция
матраци

Estasi 



19

Estasi

Освежаващият сън е възможен - нощ след 
нощ с Estasi – изключителното постижение 
сред матраците с гел. Конструиран с плътен 
слой Technogel®, този матрак е проектиран 
по уникален начин, така че да обгръща тялото 
и да осигурява комфорт особено в областта 
на раменете, което го прави популярен сред 
хората, които спят предимно на една страна. 
Estasi гарантира ненадминати комфорт и опора.

А за да удовлетвори двойките с различни 
предпочитания, Favola и Estasi могат да се 
комбинират, за да осигурят по-меко и по-твърдо 
усещане в рамките на едно двойно легло.

Основни характеристики

— слой от 1 .7 см Technogel®
— ядро от зонирана пяна с висока плътност
— изключително облекчаване на напрежението
— ергономичен дизайн
— приятно хладно усещане благодарение на 
 терморегулиращата функция на Technogel®
— произведен в Италия
— калъф с цип, без пилинг ефект
— обща височина от 25 см

Възможност за поръчка във всички стандартни размери



 
Качество,
подкрепено
с факти

Гарантирана почивка



Покупката на матрак е инвестиция във вашето 

здраве. Затова сме отдадени на това да ви осигурим 

по-добър сън с матраци и възглавници, които са 

преминали клинични изследвания и тестове*.

Животът изисква важни решения и ние искаме да ви 

дадем увереност и спокойствие с това конкретно 

решение. Най-важното – искаме да получите 

качествен, пълноценен сън – и да внесем удобство 

в живота ви през годините, които предстоят.
* Oeko Tex клас I за Technogel и текстила – Ергономичните качества на продуктите са потвърдени от 

Института по ергономия в Мюнхен – CE маркировка на възглавниците за медицински продукт за 
ергономичност.



#WakeUpInspired Стивън

Стивън
Журналист

„Technogel® оказа огромно влияние върху живота 
ми. Преди съпругата ми постоянно мърмореше 
да си лягам; сега нямам търпение да си легна. 
Хладният гел е като сигнал за мен да забавя 
топката, да го карам по-спокойно. И когато си 
легна, сякаш съм в безтегловност. Не прекарвам 
в леглото повече време от преди, но определено 
се чувствам по-отпочинал.“

22



„Живея на бързи обороти. 
Но винаги се чувствам по-
съсредоточен и продуктивен, 
когато успея да се наспя 
добре.“



Колекция
възглавници

Колекция
възглавници





Колекция
възглавници

Deluxe
Предлага се в различни височини

Препоръчва се за хора, които предпочитат 
възглавници с класическа форма, Deluxe 
предлага универсален профил, който пасва 
на всяка форма на тялото и позиция по 
време на сън.

Deluxe
За тези, които 
харесват луксозните 
възглавници в 
традиционна форма.

Нова колекция 
възглавници с 
въздушни канали. 
Проектирани за 
повече комфорт
и опора.
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Anatomic
Предлага се в различни височини

Препоръчва се за хора, страдащи от болки 
във врата, гърба и раменете. Осигурява 
опора и подпомага отпускането на 
мускулите. Подходяща е за хора, които 
спят предимно настрани или по гръб.

Contour
Предлага се в различни височини

Тази възглавница е специално проектирана 
да пасне на извивката на раменете, така 
че главата да легне удобно в извитата 
повърхност. Препоръчва се за хора, 
които спят предимно настрани и не искат 
да усещат напрежение в областта на 
раменете.

Contour
За най-претенциозните 
любители на съня, 
които искат опора без 
обратен натиск.

Anatomic
Действа бързо на 
болките и схващанията 
във врата, като 
осигурява освежаващо 
облекчение.



#WakeUpInspired Пам

Пам
Модел

„Да си модел е много повече от външна красота, 
защото камерата улавя вътрешното излъчване. 
Правилното отношение е това, което има 
значение – то помага да останеш млад по душа. 
Хората често ме питат каква е тайната ми: 
Казвам им, че пълноценната почивка ме поддържа 
ослепителна. 

И трябва да призная, че Technogel® наистина 
внесе промяна в спалнята ми. Вече не се 
събуждам от това, че ми е твърде топло 
или от болка в раменете и хълбоците ми. 
Матракът Piacere e просто мечта. Аз съм доста 
претенциозна и по отношение на възглавниците. 
Но гелът Technogel® в тънък слой осигурява 
приятна хладина, без да се натрапва. Дълбокият 
сън е великолепен.“
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„Да си модел е много повече 
от външна красота, защото 
камерата улавя вътрешното 
излъчване. Пълноценната 
почивка ме поддържа 
ослепителна.“



Съвети за по-добър сън

Устройства: Изключете електронните 
устройства час преди сън, тъй като 
синята светлина, която излъчва екранът 
нарушава отделянето на мелатонин, 
хормона съня.

Светлина: При събуждане, постойте 15 
минути на естествена слънчева светлина 
– това регулира биологичния часовник и 
ни позволява да поддържаме ритъма си, 
като същевременно подобрява съня.
Ако това е невъзможно, може да 
обмислите използването на източник на 
светлина, който симулира слънчевата.

Храна: Копнеете за похапване преди 
лягане? Придържайте се към храни 
с високо съдържание на мелатонин 
(хормонът на съня) като банани, череши 
и овесена каша, които ще ви помогнат да 
заспите дълбоко.

Сън и напитки: Преустановете приема 
на кофеинови напитки, включително 
енергийни, до 16 часа, тъй като 
стимулантът може да действа до 12 
часа след консумация. Прекратете 
употребата на алкохол приблизително 
3-4 часа преди лягане. По ирония 
употребата на алхохол може да ви 
помогне да заспите по-бързо, но влияе 
негативно върху фазите на съня.
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Извлечете максимума 
от времето, което 
прекарвате в сън

Температура : Тъй като температурата 
влияе пряко върху продължителността 
и качеството на съня, приятната 
температура в стаята около 20° С, 
подпомага поддържането на оптимална 
температура на тялото за по-добър 
сън. Материалът, от който са направени 
матракът и възглавницата също може да 
обезпокои съня ви и да се събудите от това, 
че ви е топло или се потите. Обмислете 
използването на матрак и възглавница 
с висока топлопроводимост, които 
подпомагат разпръсването на топлината 
от тялото и осигуряват охлаждащ ефект, 
удължаващ дълбоките фази на съня.

Режим: Изградете си режим на спане и 
бодърстване (дори през уикендите), това 
ще регулира биологичния цикъл на тялото 
ви за сън  и ще помогне да заспивате по-
лесно нощем.

Спорт: Правенето на уражнения сутрин 
или през деня подпомага добрия сън. 
Но ако не предвидите достатъчно 
време да се успокоите и отпуснете 
(поне 3 часа), ще превъзбудите тялото 
си във времето, когато то ще има нужда 
от сън.

Пътуване: Пътуването оказва влияние 
върху качеството на съня. Непознатата 
среда може да попречи да се наспите 
добре и да се чувствате свежи за работа 
или забавления. Затова качествената, 
удобна възглавница е важна за съня ви 
и когато пътувате. Ако разполагате с 
място, вземете любимата си възглавница 
като не забравяте и маска за сън, в 
случай, че стаята в която ще спите не е 
достатъчно тъмна, което е необходимо 
условие за добра почивка.



#WakeUpInspired Джейни

„Последният ми комплект възглавници бяха 
доста скъпа покупка от един петзвезден хотел и 
те по никакъв начин не подобриха качеството на 
съня ми. Technogel® е наистина революционен. 
Оценявам факта, че възглавниците и матраците 
предлагат доказани ползи, които забелязвам. 
По-добър сън без болки и схващания – това е 
наистина блаженство  за ума и за тялото.“
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Джейни
Съветник
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„Жонглирайки между 
работата ми като съветник
и ролята ми на майка, за
мен е наистина важно да
съм в кондиция; купувам само 
марки, в които имам доверие.“



Повече от 20 
години ви караме 
да се чувствате
по-комфортно. 

Technogel®
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Technogel®

Да направиш 
света по-меко 
място
Technogel® е създаден през 1990г. в Италия, 
когато Масимо  Лосио основава Роял Медика. 
Той използва патентования гел, за да облекчи 
дискомфорта на хората, приковани към инвалидна 
количка или болнично легло.
След години проучвания и усъвършенстване, 
Technogel представя своя собствена марка 
матраци и възглавници, която пренаписва 
представата за пълноценен сън с концептуално 
нови продукти в иновативен и стилен дизайн. 

Изключителната технология и усет за стил 
на Technogel® непрекъснато печели нови 
партньорства с мебелни и модни къщи, сред които 
Витра, Сапорити, Стийлкейс и Прада.

Освен това много атлети от световна класа 
разчитат на продуктите на  Technogel® за  
релаксираща опора, от която имат нужда, за да 
постигнат върхови постижения.  

Technogel® e новатор в света на благополучието, 
известен със създаването на единствени по рода 
си продукти за сън и начин на живот, които по 
уникален начин обединяват модерна технология 
с висококачествен дизайн, за да осигурят 
максимален комфорт за днес и в бъдеще. 


