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מיוצר
בישראל

לישון בנוח.
פפווללייננווחח



מזרן ללא קפיצים. 
שילוב ויסקו אקסטרה 

פילוטופ.
ספוגים בעלי תו תקן. 
בד אריג יוקרתי אנטי 

בקטריאלי.
ידיות נשיאה.
ללא שעטנז. 

SPA
ויסקו אקסטרה

SG

BL

מזרן ללא קפיצים. 
שילוב לטקס פילוטופ.
ספוגים בעלי תו תקן. 

בד אלוורה משרה רוגע,
יוקרתי אנטי בקטריאלי.

ידיות נשיאה.
ללא שעטנז. 

PREMIUM
לטקס

SS

SG

BL

מזרן ללא קפיצים שני 
צדדים, בעל 2 דרגות 

קושי בהתאמה.
שילוב ויסקו / לטקס 

)מזרן מתהפך 2 צדדים( 
ספוגים בעלי תו תקן. 

בד אריג יוקרתי.
ידיות נשיאה
ללא שעטנז. 

ALASKA ויסקו אקסטרה

SG

BL

לטקס

מזרן ללא קפיצים
שני צדדים רך/קשיח 
ספוגים בעלי תו תקן

בד אריג יוקרתי
ידיות נשיאה

OHIO
SG

BL

מזרן ללא קפיצים. 
שילוב ויסקו אקסטרה 

פילוטופ.
ספוגים בעלי תו תקן. 

בד במבו יוקרתי,
אנטי בקטריאלי.

ללא שעטנז. 

ויסקו אקסטרה

HS

SK

BL

REVOLUTION

מיוצר
בישראל

10
שנות

אחריות



מזרן ללא קפיצים 
ספוגים בעלי תו תקן 

ידיות נשיאה
ללא שעטנז 

10 שנות אחריות 
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מזרן איכות מסדרת
פלטינה ללא קפיצים. 

בד קשמיר שומר טמפרטורה  
המרחב האורטופדי לשינה 

נעימה ורגועה.
תוספת אקסטרה פילוטופ 

בשילוב לטקס טבעי. 
פולימר מוקצף בעל תו תקן. 

בד קשמיר יוקרתי אנטי 
בקטריאלי, רחיץ לניקיון 

מושלם וקל.
ידיות נשיאה.
ללא שעטנז. 

לטקס

HS

GI

מזרן איכות מסדרת
פלטינה ללא קפיצים. 

המרחב האורטופדי לשינה 
נעימה ורגועה.

משטח BB7 טכנולוגיה 
להתאמה מושלמת ומניעת 

תופעת הערסל.
פולימר מוקצף בעל תו תקן. 
בד יוקרתי אנטי בקטריאלי, 

רחיץ לניקיון מושלם וקל.
ללא שעטנז. 

לטקס

HS
RB
SK

GI

מזרן איכות מסדרת
פלטינה ללא קפיצים. 

המרחב האורטופדי לשינה 
נעימה ורגועה.

משטח BB7 טכנולוגיה 
להתאמה מושלמת ומניעת 

תופעת הערסל.
מערכת השוואת לחצים 

ויסקו מוזרק בשילוב פולימר 
מוקצף.

בד יוקרתי, אנטי בקטריאלי 
'איזי קלין' רחיץ לניקוי מהיר 

וקל.
ללא שעטנז. 

ויסקו

GR

BL

GI

מזרן איכות מסדרת
פלטינה ללא קפיצים. 
משטח BB7 טכנולוגיה 

להתאמה מושלמת ומניעת 
תופעת הערסל.

פולימר מוקצף בעל תו תקן.
מזרן ללא קפיצים. 

בד אריג יוקרתי.
ללא שעטנז. 

SG

GI

HS
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פרימיום פלוס לטקס

פלטינה מדיק 911 

טרפדיק 922 

פלטינה קול 929 
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 כל הזכויות שמורת לפולינוח.
 פולינוח שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויי ט.ל.ח  

העתקת הדגמים או פרסום התמונות אסורה ללא אישור

מיוצר
בישראל

10
שנות

אחריות

יאנג

טבע
קידס

אשלי

מזרני ילדים/ נוער
של פולינוח

מורכבים מספוגים בעלי תו תקו 
לאיכות שינה גבוהה ונוחה.
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