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Естествена защита 



Матраци Блян отпразнуваха 22рата си годишнина от 
първото излизане на пазара през 1994. От самото начало, 
производството на матраците се извършва по нова технология 
без лепила, като по този начин се елиминира всяка остатъчна 
миризма. Технологията е първа по рода си в страната и е много 
подходяща за бебета, деца и хора с алергии. Основен продукт 
в производството на нашите матраци е 3D-профилираната 
BodyCare®  пяна, произведена по 100% безотпадна технология.  
Чрез различни комбинации на плътност, твърдост и 
подреждане на слоевете постигаме естествен пружиниращ 
ефект и максимална проветривост.
Колекцията се състои от комфортни и елегантни матраци, 
възглавници, завивки и протектори, в които материалите са 
подбрани и с гарантиран произход и качество – профилирана 
пяна, памук, пух, мемори пяна. 



Аморе колекция БЛЯН

• ядро от дишаща BodyCare® пяна 
• високоеластична пяна HR 
• профилирана BodyCare® пяна 
• полиуретаново фолио
• фино хасе
• прошит калъф  

с AquaMemory® пяна 
от висококачествен  
белгийски текстил

височина: 22 см               гаранция: 10 г.               твърдост: 8 от 10

82 см 90 см 114 см 120 см 140 см 144 см 160 см 164 см цена м2

190 см 463 лв. 508 лв. 645 лв. 678 лв. 792 лв. 813 лв. 903 лв. 926 лв.
297 лв.

200 см 488 лв. 534 лв. 677 лв. 715 лв. 832 лв. 856 лв. 952 лв. 975 лв.

НОВ



Инфинити аква сенс колекция БЛЯН

• ядро от дишаща BodyCare® пяна 
• 3D-профилирана високоеластична пяна HR 
• дишаща BodyCare® пяна 
• фино хасе
• 3D дишаща мрежа
• полиуретаново фолио
• прошит калъф  

с AquaMemory® пяна 
от висококачествен  
белгийски текстил

височина: 20 см               гаранция: 10 г.               твърдост: 8 от 10

82 см 90 см 114 см 120 см 140 см 144 см 160 см 164 см цена м2

190 см 374 лв. 410 лв. 519 лв. 548 лв. 638 лв. 656 лв. 730 лв. 748 лв.
240 лв.

200 см 394 лв. 432 лв. 547 лв. 576 лв. 672 лв. 691 лв. 768 лв. 787 лв.

НОВ



Специал колекция БЛЯН

• ядро от дишаща BodyCare® пяна
• 3D-профилирана високоеластична пяна 
• фино хасе
• полиуретановo фолио
• прошит калъф с AquaMemory® пяна 

от висококачествен белгийски текстил

височина: 20 см               гаранция: 7 г.               твърдост: 8 от 10

82 см 90 см 114 см 120 см 140 см 144 см 160 см 164 см цена м2

190 см 228 лв. 288 лв. 389 лв. 413 лв. 436 лв. 436 лв. 442 лв. 442 лв.
202 лв.

200 см 263 лв. 328 лв. 420 лв. 438 лв. 455 лв. 455 лв. 474 лв. 474 лв.

НОВ



колекция ЗЕРО
двулицев

• дишаща BodyCare® пяна  
с отворена клетъчна структура 

• калъф от висококачествен текстил

Опростена конструкция от висококачествена BodyCare® пяна  
с отворена клетъчна структура, която позволява на матрака 
да диша и да се проветрява непрестанно, като ви 
осигурява здравословна среда за спокоен сън. 
Допълнително удобство е сваляемият калъф с 
цип опасващ целия матрак. 

82 см 90 см 114 см 120 см 140 см 144 см 160 см 164 см цена м2

190 см 132 лв. 146 лв. 185 лв. 193 лв. 227 лв. 227 лв. 260 лв. 260 лв.
91 лв.

200 см 140 лв. 154 лв. 194 лв. 205 лв. 239 лв. 239 лв. 274 лв. 274 лв.

височина: 18 см               гаранция: 5 г.               твърдост: 6 от 10



колекция ЗЕРО
двулицев кокос

• 7-зонова дишаща BodyCare® пяна  
с отворена клетъчна структура 

• кокосова вложка
• висококачествен текстил

Към ядрото от от 7-зонова профилирана дишаща BodyCare® пяна 
е добавена кокосова вложка, която увеличава ортопедичния 
ефект от използването на матрака. Твърдостта в основата 
се увеличава, без това да променя еластичността на 
материала. Можете да използвате по-меката 
или по-твърдата страна, според вашите 
предпочитания, и винаги ще се 
наслаждавате на равномерен 
и спокоен сън.

височина: 18 см               гаранция: 5 г.               твърдост: 8 от 10

82 см 90 см 114 см 120 см 140 см 144 см 160 см 164 см цена м2

190 см 169 лв. 185 лв. 233 лв. 246 лв. 286 лв. 286 лв. 328 лв. 328 лв.
113 лв.

200 см 177 лв. 194 лв. 246 лв. 259 лв. 302 лв. 302 лв. 344 лв. 344 лв.



колекция ЗЕРО
еднолицев мемори

• 7-зонова дишаща BodyCare® пяна  
с отворена клетъчна структура 

• мемори пяна
• обезшумяващ слой
• рамка от иглолистен материал
• висококачествен текстил

Цялата конструкция е разположена върху дървена 
рамка, с възможност за директно поставяне 
върху здраво и стабилно легло, което 
задължително трябва да има подпори 
по цялата дължина. 

82 см 90 см 114 см 120 см 140 см 144 см 160 см 164 см цена м2

190 см 197 лв. 216 лв. 274 лв. 288 лв. 331 лв. 343 лв. 384 лв. 391 лв.
127 лв.

200 см 207 лв. 228 лв. 274 лв. 298 лв. 347 лв. 357 лв. 393 лв. 403 лв.

височина: 20 см               ггаранция: 5 г.               твърдост: 7 от 10



колекция ЗЕРО
двулицев мемори

• 7-зонова дишаща BodyCare® пяна 
с отворена клетъчна структура 

• мемори пяна
• висококачествен текстил

Добавяме слой от 3см. мемори пяна към 7-зоновото 
профилирано ядро от дишаща BodyCare® пяна, за 
още повече удобство и комфорт. Мемори пяната 
ще следва извивките на тялото ви и ще ви 
осигури спокоен и освежаващ сън. 

височина: 18 см               гаранция: 5 г.               твърдост: 7 от 10

82 см 90 см 114 см 120 см 140 см 144 см 160 см 164 см цена м2

190 см 187 лв. 206 лв. 261 лв. 275 лв. 321 лв. 321 лв. 371 лв. 371 лв.
125 лв.

200 см 198 лв. 217 лв. 274 лв. 290 лв. 338 лв. 338 лв. 389 лв. 389 лв.



колекция ЗЕРО
еднолицев покет

• дишаща BodyCare® пяна  
с отворена клетъчна структура

• 18 см покет пружина Pocket Springs
• обезшумяващ слой
• рамка от иглолистен материал
• висококачествен текстил

Иновативната технология и независимото движение на пружинките 
гарантират едновременно мекота и добра поддръжка на матрака, 
за вашия пълен комфорт. 
Цялата конструкция е разположена върху 
дървена рамка, с възможност за 
директно поставяне върху 
здраво и стабилно 
легло, което 
задължително 
трябва да има 
подпори по 
цялата дължина. 

82 см 90 см 114 см 120 см 140 см 144 см 160 см 164 см цена м2

190 см 245 лв. 269 лв. 340 лв. 359 лв. 419 лв. 430 лв. 478 лв. 490 лв.
159 лв.

200 см 258 лв. 283 лв. 355 лв. 377 лв. 437 лв. 447 лв. 497 лв. 504 лв.

височина: 26 см               гаранция: 5 г.                твърдост: 5 от 10



колекция ЗЕРО
двулицев покет

• дишаща BodyCare® пяна  
с отворена клетъчна структура

• 18 см покет пружина Pocket Springs
• висококачествен текстил

Перфекна комбинация на английска покет пружина 18 см  
с  Body Care® пяна за постигане на най-добрата 
система за спане.
Отделно пакетирани пружинки 
се адаптират към всяко 
движение и осигуряват 
равномерна 
опора и релакс 
на тялото за 
отличен сън .

82 см 90 см 114 см 120 см 140 см 144 см 160 см 164 см цена м2

190 см 245 лв. 269 лв. 340 лв. 359 лв. 419 лв. 430 лв. 478 лв. 490 лв.
159 лв.

200 см 258 лв. 283 лв. 355 лв. 377 лв. 437 лв. 447 лв. 497 лв. 504 лв.

височина: 26 см               гаранция: 7 г.               твърдост: 5 от 10



колекция ЗЕРО
двулицев мемо спрингс

• мемори (вискоеластик) 
• дишаща BodyCare® пяна 
• пружина тип „Бонел” 
• иглонабит филц
• полиуретаново фолио 
• висококачествен текстил

Пружинната конструкция „Бонел” е най-старата и най-здрава 
технология при производство на матраци в света. Осигурява 
ортопедична поддръжка и комфорт, независимо от 
натоварването. 
Комбинацията от мемори  
и BodyCare® пяна създава 
отлични условия за 
отмора и  
добър сън.

82 см 90 см 114 см 120 см 140 см 144 см 160 см 164 см цена м2

190 см 167 лв. 183 лв. 231 лв. 244 лв. 293 лв. 293 лв. 334 лв. 334 лв.
107 лв.

200 см 176 лв. 193 лв. 247 лв. 256 лв. 308 лв. 308 лв. 351 лв. 351 лв.

височина: 20 см               гаранция: 5 г.                твърдост: 7 от 10



колекция ЗЕРО
комфорт 
коректор топ

• отворена дишаща клетъчна структура
• максимална проветривост
• здравословна среда  за спокоен сън

височина: 5 см               гаранция: 24 мес.               твърдост: 4 от 10

82 см 90 см 114 см 120 см 140 см 144 см 160 см 164 см цена м2

190 см 68 лв. 75 лв. 95 лв. 100 лв. 120 лв. 120 лв. 135 лв. 135 лв.
48 лв.

200 см 72 лв. 79 лв. 100 лв. 106 лв. 124 лв. 124 лв. 143 лв. 143 лв.

За да подобрите комфорта  
                         на Вашия матрак



• 3D профилирана високоеластична пяна HR 3 см 
• мемори 3 см (вискоеластик) 
• полиуретаново фолио  
• прошит стречов текстил

височина: 8 см               гаранция: 36 мес.               твърдост: 7 от 10

82x190  
см

90x190 
см

120x190 
см

144x190 
см

164x190 
см

90x200 
см

120x200 
см

144x200 
см

164x200 
см

180x200 
см

цена 
м2

138 лв. 152 лв. 202 лв. 242 лв. 276 лв. 159 лв. 213 лв. 255 лв. 291 лв. 319 лв. 89 лв.

Топ комфорткомфорт коректор
продукти за спалнята

За максимално удобство и различно усещане през 
лятото и зимата може да изберете сами коя 
страна е по-подходяща за вас. 
Естествен пружиниращ ефект и 
максимална проветривост между 
слоевете на комфорт коректорa. 



• мемори 3 см (вискоеластик) 
• BodyCare® пяна 3 см
• полиуретаново фолио
• прошит висококачествен текстил

височина: 6 см               гаранция: 36 мес.               твърдост: 6 от 10

82 см 90 см 114 см 120 см 140 см 144 см 160 см 164 см цена м2

190 см 120 лв. 129 лв. 150 лв. 159 лв. 195 лв. 195 лв. 204 лв. 204 лв.
71 лв.

200 см 122 лв. 132 лв. 161 лв. 165 лв. 189 лв. 189 лв. 208 лв. 208 лв.

Топ меморикомфорт коректор
продукти за спалнята

Удобен и лесен за пренасяне и поставяне.



Меморивъзглавница

Мемо-пухвъзглавница

продукти за спалнята

размер цена

68 x 39 x 12 см 65 лв.

размер цена

50 х 70 см 68 лв.

• Правилна поддръжка на гръбначния стълб
• Намаляване на мускулнaтa болка,  

облекчаване схващането на врата
• Отличен класически дизайн
• Намалява хъркането и 

проблемите със съня
• Хигиенична, антиалергична
• Калъф с цип от 

висококачествен текстил

Състав: плат 100% памук,  
пълнеж от нано-влакна,  
вложка мини-възглавница от мемори пух

• Фини, пухкави, хипоалергенни нано-влакна. 
• Нано-влакната не позволяват развитието на 

микроорганизми, не задържат прах и са 
идеална алтернатива за хора с алергии.

• Индивидуално регулиране на 
височината:

• допълнителна вложка с 
пълнеж от мемори пух 

• максимално удобство за 
мускулите на врата и гърба 



Мемори ядровъзглавница

Мемори пухвъзглавница

Мемори пухкалъф за възглавница

продукти за спалнята

размер цена

49 x 32 x 11 см 34 лв.

размер цена

50 x 70 x 11 см 26.95 лв.

размер цена

50 x 70 x 11 см 12.50 лв.

• мемори ядро 680 гр.
• сваляем калъф от стреч плат с цип

• мемори пух 1200 гр. 
• полиестерна вата 200 гр. 
• към възглавницата може да се поръча  

калъф с цип от прошит микрофибър

• сваляем калъф от прошит микрофибър
• подходящ за всеки модел възглавница  

с размер 50х70 см.



Профилнавъзглавница
продукти за спалнята

• Възглавници Белла са перфектният избор 
за вашето семейство. 

• С обемен пълнеж от свежи влакна и калъф 
от фин поликотон, ще си спомните какво е да 
спите като бебе. 

• Профилиран пенополиуретан
• Полиуретанов пух 400 г
• Памучна вата с плътност 200 г/м2 за изолация
• Калъфка – бяло хасе, памук 

размер цена

50 х 70 см 14.95 лв.

размер цена

50 х 70 см 18 лв.

Bellaвъзглавница
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• Пълнеж: силиконизирана вата  
с плътност 2 х 200 г/м2  

или 1 х 200 г/м2  

• Плат: хасе – бяло, цветно; 
 Прошита, с лента за захващане  
на слоеве.

модел размер цена
вата 2х200 гр./м2 200 x 200 см 67 лв.
вата 2х200 гр./м2 200 x 150 см 51 лв.
вата 200 гр./м2 200 x 200 см 48 лв.
вата 200 гр./м2 200 x 150 см 42 лв.

Протекторнепромокаем

Завивкиолекотени

продукти за спалнята

• възможност за многократно пране при 30°;
• предпазва матрака от проникване на влага  

и замърсяване;
• не позволява хлъзгане на чаршафите;
• ластични ленти и/или мрежа за лесно закрепяне.
• Използвани материали:  

100% полиестер + 0.02 mm мембрана  
с водоустойчив TPU–слой .



Блянболино детска колекция

височина: 14 см               гаранция: 5 г.               твърдост: 7 от 10

• дишаща BodyCare®  пяна 
• 3D-профилирана BodyCare® пяна 
• нетъкан текстил “Spunbond”
• полиуретановo фолио
• калъф с цип от висококачествен текстил

60x120 см 70x130 см 65x135 см 70x140см цена м2

118 лв. 137 лв. 132 лв. 142 лв. 164 лв.

Детски матрак БЛЯНБОЛИНО е изработен 
от нов вид BodyCare® пяна с висока 
еластичност и плътност. Техническите 
параметри на пяната гарантират 
допълнителни устойчивост и комфорт при 
използването на матрака.



• дишаща BodyCare®  пяна
• 3D-профилирана BodyCare® пяна 
• нетъкан текстил “Spunbond”
• полиуретановo фолио
• хасе – щампа, детски десени

размер /см./ 60 x 120 70 x 130 65 x 135 70 x 140 цена м2

стандартен 82 лв. 88 лв. 96 лв. 106 лв. 118 лв.

кокосова вложка 117 лв. 129 лв. 125 лв. 140 лв. 165 лв.

височина: 14 см               гаранция: 24 мес.               твърдост: 6 от 10

Mики детска колекция

* С цел подобряване на вентилацията през летните месеци, както и за създаване на 
различно усещане при спане на лятна и зимна страна, можем да добавим за вас слой 
кокосова вложка, която ще повиши твърдостта на матрака до 8 от 10.



• 3D-профилирана BodyCare® пяна 
• дишаща BodyCare®  пяна
• нетъкан текстил “Spunbond”
• полиуретановo фолио
• хасе – щампа, детски десени

размер /см./ 60 x 120 70 x 130 65 x 135 70 x 140 цена м2

стандартен 58 лв. 68 лв. 64 лв. 70 лв. 90 лв.

кокосова вложка 88 лв. 100 лв. 90 лв. 109 лв. 140 лв.

* С цел подобряване на вентилацията през летните месеци, както и за създаване на 
различно усещане при спане на лятна и зимна страна, можем да добавим за вас слой 
кокосова вложка, която ще повиши твърдостта на матрака до 8 от 10.

височина: 9 см               гаранция: 24 мес.               твърдост: 6 от 10

Mики Джуниър детска колекция



82x190 см 90x190 см 120x190 см 140x190 см 150x190 см 90x200 см 120x200 см 140x200 см 150x200 см

172 лв. 190 лв. 228 лв. 260 лв. 277 лв. 198 лв. 239 лв. 271 лв. 288 лв.

82x190 см 90x190 см 120x190 см 140x190 см 150x190 см 90x200 см 120x200 см 140x200 см 150x200 см

80 лв. 85 лв. 96 лв. 104 лв. 109 лв. 86 лв. 99 лв. 108 лв. 111 лв.

Матрак Медикал е специален медицински модел 
предназначен за болници, санаториуми, хосписи. 
Препоръчва се за трайно залежали болни хора.
Едностранен матрак, с височина 18 см. 
Състои се от дишаща BodyCare®  
пяна с висока плътност и 
покритие от непромокаем плат, 
който позволява почистване с 
вода.  
Ядрото на матрака се състои от 
специфични прорези, които осигурявата 
масажиращ ефект върху тялото  

Допълнение към матрак 
Медикал, предназначен за 
болници, санаториуми, хосписи. 
Икономичен и комфортен 
едностранен топ матрак Медикал 
се състои от дишаща BodyCare® 
пяна с висока плътност и покритие 
от непромокаем плат, който лесно се 
почиства с вода. 
Специалните прорези осигуряват масажираща 
повърхност и добра проветривост.

Медикал специализирани
матрак

Медикал топ комфорт
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