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 ЗА НАС

 Фирмата е създадена през 2001 година с основна дейност производство на пружинен 
тип Бонел. 
През 2004 година  e създадена марката Viki с която се поставя началото на производството 
на матраци. След години на усилена работа и наемане на нови производствени мощности 
увеличава произвежданите модели от 3 на над 15 като на ден достига до 100 произведени 
матрака. Независимо от малкия си мащаб на производство, бързо завоюва своето място на 
пазара благодарение на качествените материали, професионализма на работещите в нея и 
не на последно място правилната пазарна ориентация. 

 Фирмата се налага на пазара като един от големите производители матраци като 
обслужва над 200 търговски обекта, множество хотели и печели редица обществени поръчки 
за обзавеждане както в столицата така и цялата страна.

 През 2018 година изгражда собствена производствена и складова база в гр. 
Костинброд която дава възможност за затваряне на производствения цикъл. Закупуват се 
нови производствени мощности и моделите който се произвеждат нарастват на над 40 и 
произведените матраци и тапицирани легла за ден на над 250. Въведен е качествен контрол 
на всички нива – входящ, междинен и краен, което води до високо качество на продукцията 
съответстваща на всички Европейски стандарти и екологични норми. 



 Еднолицевият матрак Комфорт е изграден върху здрава рамка от суха иглолистна дървесина. Ядрото е съставено 
от пружинен пакет тип Бонел, покрит с иглонабит латексов филц и ватин. Калъфа на матрака е изграден от капитонирана 
памучна дамаска “Silver dots“, под която е поставен защитен олекотен филц тип Spunbond,силиконова вата и дунапрен.



Комфорт
Еднолицев матрак

ANTIBACTERIAL

BONEL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

30 22

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

80



 Еднолицевият матрак Комфорт Д е изграден върху здрава рамка от суха иглолистна дървесина. Ядрото му е съставено 
от висококачествена SD пяна. Калъфа на матрака е изграден от капитонирана памучна дамаска “Silver dots“, под която е 
поставен защитен олекотен филц тип Spunbond, силиконова вата и дунапрен.



Комфорт Д
Еднолицев матрак

ANTIBACTERIAL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

 core without springs

30 20

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

80



 Еднолицевият матрак Комфорт Нeo е изграден върху здрава рамка от суха иглолистна дървесина. Ядрото му е 
съставено от висококачествена SD пяна и еластична “Air fl ow” вата подпомагаща циркулацията на въздух и допринасяща за 
меко усещане. Калъфа на матрака е изграден от капитонирана памучна дамаска “Aloe Vera”, под която е поставен олекотен 
филц тип Spunbond и силиконова вата.



Комфорт Нео
Еднолицев матрак

 ALOE VERA

ANTIBACTERIAL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

 core without springs

30 22

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

90



 Еднолицевият матрак Комфорт Мемо е изграден върху здрава рамка от суха иглолистна дървесина. Ядрото му е 
съставено  от  висококачествени SD пяна и Memory foam.  Калъфа  на матрака  е  изграден  от  капитонирана  памучна  
дамаска “Silver dots“, подсилена със защитен олекотен филц тип Spunbond, силиконова вата и дунапрен.



Комфорт Мемо
Еднолицев матрак

ANTIBACTERIAL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

MEMORY FOAM

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

 core without springs

36 20

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

90



 Еднолицевият матрак Комфорт Айс е изграден върху здрава рамка от суха иглолистна дървесина. Ядрото му е 
съставено от висококачествени SD пяна и профилиран охлаждащ „Cool gel“. Калъфа на матрака е изграден от капитонирана 
памучна дамаска “Aloe Vera”, под която е поставен защитен олекотен филц тип Spunbond и силиконова вата.



Комфорт Айс
Еднолицев матрак

gel

 ALOE VERA

ANTIBACTERIAL

 COOL GEL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

 core without springs

36 21

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

90



 Еднолицевият матрак Престиж е изграден върху здрава рамка от суха иглолистна дървесина. Ядрото му е съставено 
от пружинен пакет тип Бонел, покрит с иглонабит латексов филц, ватин и дунапрен. Калъфа е изграден от капитонирана 
памучна дамаска “Silver dots“, под която е поставен защитен олекотен филц тип Spunbond, силиконова вата и дунапрен.



Престиж
Еднолицев матрак

ANTIBACTERIAL

BONEL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

60 25

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

100



 Еднолицевият матрак Покет Стандарт е изграден върху здрава рамка от суха иглолистна дървесина. Ядрото му е 
съставено от индивидуално пакетирани пружини “Pocket springs” и два слоя висококачествена SD пяна. Калъфа на матрака 
е изграден от памучна дамаска “Natural Bamboo”, под която е поставен защитен олекотен филц тип Spunbond, силиконова 
вата и дунапрен.



Покет Стандарт
Еднолицев матрак

ANTIBACTERIAL

 BAMBOO TEXTILE

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

POCKET

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

60 22

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

120



 Еднолицевият матрак Покет Нео е изграден върху здрава рамка от суха иглолистна дървесина. Ядрото му е съставено 
от индивидуално пакетирани пружини “Pocket springs”, слой от висококачествена SD пяна и еластична “Air fl ow” вата 
подпомагаща циркулацията на въздух и допринасяща за меко усещане. Калъфа на матрака е изграден от памучна дамаска 
“Aloe Vera”, под която е поставен защитен олекотен филц тип Spunbond и силиконова вата.



Покет Нео
Еднолицев матрак

 ALOE VERA

ANTIBACTERIAL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

POCKET

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

60 24

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

120



 Еднолицевият матрак Покет Заноне е изграден върху здрава рамка от суха иглолистна дървесина. Ядрото му е 
съставено от индивидуално пакетирани пружини “Pocket springs”; слой висококачествена SD пяна и седем зонова 
профилирана високоеластична пяна. Калъфа на матрака е изграден от памучна дамаска „Aloe Vera”, под която е поставен 
защитен олекотен филц тип Spunbond и силиконова вата.



Покет Заноне
Еднолицев матрак

 ALOE VERA

ANTIBACTERIAL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

POCKET

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

60 23

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

120



 Еднолицевият матрак Покет Антеа е изграден върху здрава рамка от суха иглолистна дървесина. Ядрото му 
е съставено от индивидуално пакетирани пружини “Pocket springs” и един слой висококачествена HR пяна. Калъфа на 
матрака е изграден от памучна дамаска “Natural Bamboo”, под която са поставени защитен олекотен филц тип Spunbond, 
силиконова вата и дунапрен.



Покет Антеа
Еднолицев матрак

ANTIBACTERIAL

 BAMBOO TEXTILE

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

HR  FOAM

POCKET

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

60 22

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

120



 Еднолицевият матрак Покет Роял е изграден върху здрава рамка от суха иглолистна дървесина. Ядрото му е съставено 
от индивидуално пакетирани пружини “Pocket springs” и по един слой висококачествени SD пяна и Memory foam. Калъфа 
на матрака е изградена от капитонирана памучна дамаска “Natural Bamboo”, под която е поставен защитен олекотен филц 
тип Spunbond, силиконова вата и дунапрен.



Покет Роял
Еднолицев матрак

ANTIBACTERIAL

 BAMBOO TEXTILE

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

MEMORY FOAM

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

60 22

 FOAMPOCKET

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

120



 Еднолицевият матрак Покет Айс е изграден върху здрава рамка от суха иглолистна дървесина. Ядрото му е съставено 
от индивидуално пакетирани пружини “Pocket springs”, слой от висококачествена SD пяна и профилиран охлаждащ „Cool 
gel“. Матрака е с полиуретанов борд и висококачествена памучна дамаска „Aloe Vera”, под която е поставен защитен 
олекотен филц тип Spunbond и силиконова вата.



Покет Айс
Еднолицев матрак

gel

 ALOE VERA

ANTIBACTERIAL

 COOL GEL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

POCKET

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

60 23

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

120



 Двулицевият матрак Комфорт е изграден от пружинен пакет тип Бонел, който е с двойно стоманизирано-закалени, 
спираловидни чашки. Пружинният пакет е покрит от два слоя – иглонабит латексов филц и висококачествена SD пяна. Калъфа 
е изграден от памучна дамаска “Silver dots“, под която е поставен защитен олекотен филц, тип Spunbond и силиконова вата.



Комфорт
Двулицев матрак

ANTIBACTERIAL

BONEL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

36 22

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

90



 Двулицевият матрак Комфорт Д е с ядро от висококачествена SD пяна, седем зонова профилирана високоеластична 
пяна от едната страна и калъф от капитонирана памучна дамаска “Silver dots“, под която е поставен защитен олекотен филц 
тип Spunbond и силиконова вата. Това дава възможност калъфа да бъде свален и изпран при максимална температура 
30°C.



ANTIBACTERIAL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

REMOVABLE COVER

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

 core without springs

36 16Комфорт Д
Двулицев матрак

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

80



 Двулицевият матрак Комфорт Нео е изграден от ядро висококачествена SD пяна и еластична “Air fl ow” вата 
подпомагаща циркулацията на въздух и допринасяща за меко усещане от едната страна, създаващи възможност за избор 
между средна и твърда страна. Калъфа на матрака е изграден от капитонирана памучна дамаска “Aloe Vera” под която е 
поставен защитен олекотен филц тип Spunbond и силиконова вата.



 ALOE VERA

ANTIBACTERIAL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

 core without springs

36 18Комфорт Нео
Двулицев матрак

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

100



 Двулицевият матрак Комфорт Мемо е изграден от ядро висококачествена SD пяна, съчетана с Memory foam от двете 
страни. Завършека на матрака с висококачествена памучна дамаска “Aloe Vera” под която е поставен защитен олекотен 
филц тип Spunbond и силиконова вата с цип. Това дава възможност калъфа да бъде свален и изпран при максимална 
температура 30°C.



 ALOE VERA

ANTIBACTERIAL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

REMOVABLE COVER

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

 core without springs

60 20Комфорт Мемо
Двулицев матрак

MEMORY FOAM

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

100



 Двулицевият матрак Комфорт Айс е изграден от ядро висококачествена SD пяна и профилиран охлаждащ „Cool 
gel“ от едната странa и Memory foam от другата страна създаващи възможност за избор между средна и твърда страна. 
Завършека на матрака с висококачествена памучна дамаска “Real Bamboo” с естествено бамбуково влакно под която е 
поставен защитен олекотен филц тип Spunbond и силиконова вата с цип. Това дава възможност калъфа да бъде свален и 
изпран при максимална температура 30°C.



gel

ANTIBACTERIAL

 BAMBOO TEXTILE

 COOL GEL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

MEMORY FOAM

REMOVABLE COVER

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

60 21Комфорт Айс
Двулицев матрак

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

100



 Двулицевият матрак Престиж е изграден от пружинен пакет тип Бонел, покрит с иглонабит латексов филц, ватин 
и по два самостоятелни слоя от висококачествена SD пяна от всяка страна. Пружинният пакет е изграден от двойно 
стоманизирано-закалени, спираловидни чашки. Калъфа на матракa е изграден от памучна дамаска “Silver dots“, под която 
е поставен защитен олекотен филц тип Spunbond и силиконова вата.



ANTIBACTERIAL

BONEL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

60 24Престиж
Двулицев матрак

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

100



 Двулицевият матрак Покет Стандарт е изграден върху ядро от индивидуално пакетирани пружини “Pocket springs”. 
За максимално удобство, от всяка страна на матрака са поставени по два индивидуални слоя висококачествена SD пяна. 
Матрака е с полиуретанов борд и висококачествена памучна дамаска “Aloe Vera” под която е поставен защитен олекотен 
филц тип Spunbond и силиконова вата с цип. Това дава възможност калъфа да бъде свален и изпран при максимална 
температура 30°C.



 ALOE VERA

ANTIBACTERIAL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

POCKET

REMOVABLE COVER

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

60 22Покет Стандарт
Двулицев матрак

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

120



 Двулицевият матрак Покет Нео е изграден върху ядро от индивидуално пакетирани пружини “Pocket springs”. За 
максимално удобство, от едната страна на матрака са поставени два индивидуални слоя висококачествена SD пяна, а от 
другата е разположен слой от висококачествена SD пяна съчетана с еластична “Air fl ow” вата подпомагаща циркулацията 
на въздух и допринасяща за меко усещане. Матрака е с полиуретанов борд и висококачествена памучна дамаска “Real 
Bamboo” с естествено бамбуково влакно под която е поставен защитен олекотен филц тип Spunbond и силиконова вата с 
цип. Това дава възможност калъфа да бъде свален и изпран при максимална температура 30°C.



ANTIBACTERIAL

 BAMBOO TEXTILE

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

POCKET

REMOVABLE COVER

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

60 24Покет Нео
Двулицев матрак

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

120



 Двулицевият матрак Покет Заноне е изграден върху ядро от индивидуално пакетирани пружини “Pocket springs”. За 
максимално удобство, от всяка страна на матрака са поставени по един слой висококачествена SD пяна и седем зонова 
профилирана високоеластична пяна. Матрака е с полиуретанов борд и висококачествена памучна дамаска “Real Bamboo” 
с естествено бамбуково влакно под която е поставен защитен олекотен филц тип Spunbond и силиконова вата с цип. Това 
дава възможност калъфа да бъде свален и изпран при максимална температура 30°C.



ANTIBACTERIAL

 BAMBOO TEXTILE

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

POCKET

REMOVABLE COVER

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

60 24Покет Заноне
Двулицев матрак

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

120



 Двулицевият матрак Покет Айс е изграден върху ядро от индивидуално пакетирани пружини “Pocket springs”. За 
максимално удобство, от едната страна на матрака са поставени два индивидуални слоя висококачествена SD пяна, а от 
другата е разположен слой от висококачествена SD пяна съчетан с профилиран охлаждащ „Cool gel“, създаващи възможност 
за избор между твърда и средно твърда страна. Матрака е с полиуретанов борд и висококачествена памучна дамаска “Real 
Bamboo” с естествено бамбуково влакно под която е поставен защитен олекотен филц тип Spunbond и силиконова вата с 
цип. Това дава възможност калъфа да бъде свален и изпран при максимална температура 30°C.



gel

ANTIBACTERIAL

 BAMBOO TEXTILE

 COOL GEL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

POCKET

REMOVABLE COVER

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

60 23Покет Айс
Двулицев матрак

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

120



 Двулицевият матрак Покет Антеа е изграден от индивидуално пакетирани пружини “Pocket springs” и слой 
висококачествена HR пяна от двете страни. Матрака е с полиуретанов борд и висококачествена памучна дамаска “Aloe Ve-
ra”с дишаща 3D лента, подпомагаща циркулацията на въздуха, под която е поставен защитен олекотен филц тип Spunbond 
и силиконова вата с цип. Това дава възможност калъфа да бъде свален и изпран при максимална температура 30°C. 



 ALOE VERA

ANTIBACTERIAL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

HR  FOAM POCKET

REMOVABLE COVER

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

96 22Покет Антеа
Двулицев матрак

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

120



 Двулицевият матрак Покет Роял е изграден от индивидуално пакетирани пружини “Pocket springs”, по един слой 
висококачествени SD пяна и Memory foam от всяка страна. Матрака е с полиуретанов борд и висококачествена памучна 
дамаска “Aloe Vera”с дишаща 3D лента, подпомагаща циркулацията на въздуха, под която е поставен защитен олекотен 
филц тип Spunbond и силиконова вата с цип. Това дава възможност калъфа да бъде свален и изпран при максимална 
температура 30°C. 



 ALOE VERA

ANTIBACTERIAL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

MEMORY FOAM POCKET

REMOVABLE COVER

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

96 22Покет Роял
Двулицев матрак

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

120



 Двулицевият матрак Покет Хибрид е изграден от индивидуално пакетирани пружини “Pocket springs”, по един слой 
висококачествени SD пяна и HR пяна от всяка страна. Матрака е с полиуретанов борд и висококачествена памучна дамаска 
“Real Bamboo” с естествено бамбуково влакно под която е поставен защитен олекотен филц тип Spunbond и силиконова 
вата с цип. Това дава възможност калъфа да бъде свален и изпран при максимална температура 30°C.



ANTIBACTERIAL

 BAMBOO TEXTILE

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

HR  FOAM POCKET

REMOVABLE COVER

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

96 26Покет Хибрид
Двулицев матрак

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

120



 Двулицевият матрак Покет Кинг е изграден от индивидуално пакетирани пружини “Pocket springs”, по един слой 
висококачествени HR пяна и Memory foam от всяка страна. Матрака е с полиуретанов борд и висококачествена памучна 
дамаска “Real Bamboo” с естествено бамбуково влакно под която е поставен защитен олекотен филц тип Spunbond и 
силиконова вата с цип. Това дава възможност калъфа да бъде свален и изпран при максимална температура 30°C. 



ANTIBACTERIAL

 BAMBOO TEXTILE

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

HR  FOAM

MEMORY FOAM POCKET

REMOVABLE COVER

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

96 26Покет Кинг
Двулицев матрак

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

120



 Двулицевият матрак Евия Айс е изграден върху ядро от профилирана HR пяна и охлаждащ „Cool gel“ от едната страна. 
Матрака е с висококачествена памучна дамаска “Real Bamboo” с естествено бамбуково влакно под която е поставен 
защитен олекотен филц тип Spunbond и силиконова вата с цип. Това дава възможност калъфа да бъде свален и изпран при 
максимална температура 30°C.



gel

ANTIBACTERIAL

 BAMBOO TEXTILE

 COOL GEL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

HR  FOAM REMOVABLE COVER

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

 core without springs

120 22Евия Айс
Двулицев матрак

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

140



 Детският двулицев матрак Бейби е с ядро от висококачествена SD пяна с калъф от капитонирана памучна дамаска 
„Silver dots” с цип позволяващ безпроблемното му сваляне и пране при максимална температура 30°C. Отворената 
структура на ядрото позволява свободна циркулация на въздуха и проветряване на матрака. Притежава добри ортопедични 
характеристики, които осигуряват правилна опора за гръбначния стълб на детето и гарантират цялостното отпускане на 
тялото.



ANTIBACTERIAL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

REMOVABLE COVER

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

 core without springs

24 11Бейби
Двулицев матрак

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

20



 Детският двулицев матрак Бейби Лукс е изграден от висококачествена седем зонова профилирана пяна и SD пяна с 
калъф от капитонирана памучна дамаска „Real Bamboo” с естествено бамбуково влакно и цип, позволяващ безпроблемното 
му сваляне и пране при максимална температура 30°C. Отворената структура на ядрото позволява свободна циркулация на 
въздуха и проветряване на матрака, а седем зоновото ядро позволява оптимално разпределение на тежестта и гарантират 
правилна позиция на гръбнака на детето.



ANTIBACTERIAL

 BAMBOO TEXTILE

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

REMOVABLE COVER

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

 core without springs

36 14Бейби Лукс
Двулицев матрак

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

20



 Топ матрак Заноне е подходящ за използване върху стар матрак, диван или друга повърхност с цел подобряване 
на качествата му. Луксозен топ матрак предлагащ две страни с различна твърдост и усещане. Страна А – седем зонова 
профилирана високоеластична пяна създава масажиращ ефект, който облекчава натрупаното напрежение и позволява 
бързата релаксация на тялото. Страна Б – гладка високоеластична SD пяна, предлагаща класическо усещане. Калъфа 
от капитониран памучен плат “Aloe Vera” изолира лошото влияние и поема тялото в нежна прегръдка. За още по-голямо 
удобство сме поставили цип, който позволява лесното почистване на калъфа и пране при максимална температура 30°C.



 ALOE VERA

ANTIBACTERIAL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

REMOVABLE COVER

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

 core without springs

24 6Топ Заноне
Топ матрак

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

90



 Топ матрак Антеа е подходящ за използване върху стар матрак, диван или друга повърхност с цел подобряване 
на качествата му. Топ матракът се състои от ядро от високоеластична HR пяна с дебелина 5 см, чиято основна роля е 
да разпределя тежестта и натискa на човешкото тяло равномерно по повърхността на матрака, така че пяната да се 
приспособи към анатомичните специфики на потребителя и той да почувства освобождаване на натрупаното напрежение 
и да си осигури пълноценна почивка. Калъфа от капитониран памучен плат “Aloe Vera” изолира лошото влияние и поема 
тялото в нежна прегръдка. За още по-голямо удобство сме поставили цип, който позволява лесното почистване на калъфа и 
пране при максимална температура 30°C.



 ALOE VERA

ANTIBACTERIAL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

HR  FOAM

REMOVABLE COVER

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

 core without springs

24 5Топ Антеа
Топ матрак

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

90



 Топ матрак Айс е подходящ за използване върху стар матрак, диван или друга повърхност с цел подобряване на 
качествата му. Луксозен топ матрак предлагащ две страни с различна твърдост и усещане. Страна А – охлаждащ „Cool gel“ 
създава масажиращ ефект, който облекчава натрупаното напрежение и позволява бързата релаксация на тялото. Страна 
Б – гладка висококачествена SD пяна, предлагаща класическо усещане. Калъфа от капитониран памучен плат “Aloe Vera” 
изолира лошото влияние и поема тялото в нежна прегръдка. За още по-голямо удобство сме поставили цип, който позволява 
лесното почистване на калъфа и пране при максимална температура 30°C.



gel

 ALOE VERA

ANTIBACTERIAL

 COOL GEL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

 FOAM

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

REMOVABLE COVER

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

 core without springs

24 6Топ Айс
Топ матрак

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

90



Ôðåíñêîòî ëåãëî å ïðàêòè÷íî ðåøåíèå çà îáçàâåæäàíåòî íà âèëè, õîòåëè è 
êúùè çà ãîñòè. Åäèíè÷íèòå ôðåíñêè ëåãëà ïðè íåîáõîäèìîñò ìîãàò äà ñå 
òðàíñôîðìèðàò â óäîáíè ñïàëíè ïîñðåäñòâîì òÿõíîòî ñúåäèíÿâàíå. 
Ëåãëîòî å ñ òâúðäà îñíîâà, èçãðàäåíà îò âèñîêî-êà÷åñòâåíà èãëîëèñòíà 
äúðâåñèíà çà ïî-çäðàâ è äúëúã æèâîò. Ëåãëîòî, êîåòî å ñ ïðîøèò áîðä îò 
ëèöåâ ïàìó÷åí ïëàò è ñèëèêîíîâà âàòà, èäåàëíî ñå ñú÷åòàâà ñ âñè÷êè ìîäåëè 
íà ìàòðàöè Âèêè.

Äåáåëèíà - 20 ñì.

ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ
� Ïðîøèò áîðä îò ëèöåâ ïàìó÷åí ïëàò,
     ïðîøèò ñ 80 ãð./êâ.ì. ñèëèêîíîâà âàòà
� Êîíñòðóêöèÿòà å îò èãëîëèñòíà äúðâåñèíà
� Âèñî÷èíà - 20 ñì áåç êðà÷åòàòà
� Âèñî÷èíà íà êðà÷åòàòà -  3-5 ñì.

�Ôðåíñêî ëåãëî� 

ÃÀÐÀÍÖÈÎÍÅÍ ÑÐÎÊ - 120 ìåñåöà                                                                   

РАЗМЕР cm/cm

72/190

72/200

82/190

82/200

90/190

90/200

100/190

100/200

ЦЕНА с ДДС

95 лв.

95 лв.

105 лв.

105 лв.

110 лв.

110 лв.

114 лв.

114 лв.

114/190

114/200

120/190

120/200

144/190

144/200

164/190

164/200

126 лв.

126 лв.

130 лв.

130 лв.

180 лв.

180 лв.

200 лв.

200 лв.

За нестандартни размери 106 лв./м²

P
ANTIBACTERIAL

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

120

25

Френско легло

 Френското легло е практично решение за обзавеждането на вили, хотели и къщи за 
гости. Единичните френски легла при необходимост могат да се трансформират в удобни спални 
посредством тяхното съединяване. Леглото е с твърда основа, изградена от висококачествена 
иглолистна дървесина за по-здрав и дълъг живот. Леглото, което е с прошит борд от лицев памучен 
плат и силиконова вата, идеално се съчетава с всички модели двулицеви матраци Вики.
     НОВО: Предлага се и във вариант с еко кожа или текстил по избор на клиента.

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm30

ДЕБЕЛИНА

± 1 см
cm35



Смарт
Боксспринг легло

ANTIBACTERIAL

ВИСОЧИНА

± 1 см
cm

ЛЕГЛО

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

24

50

 Боксспринг легло Смарт е универсално решение за всяко жилище. Перфектно съчетание 
от функция благодарение на тапицирана ракла, еднолицев “Pocket spring” матрак за добра 
опора и тапицирана табла с дамаска по избор.

Комплекта съдържа:
 - тапицирана ракла и механизъм с газови амортисьори – 1 бр.
 - еднолицев Покет матрак (Pocket Spring) с два слоя от твърда пяна – 1 бр.
 - тапицирана табла – 1 бр.

 FOAM

POCKETВИСОЧИНА

± 1 см
cm

ТАБЛА

100

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

120



ANTIBACTERIAL

 COOL GEL

ВИСОЧИНА

± 1 см
cm

ЛЕГЛО

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

REMOVABLE COVER

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

24

55

Класик / Класик Плюс
Боксспринг легло

 Боксспринг легла Класик / Класик Плюс е универсално решение за всяко жилище. 
Перфектно съчетание от функция благодарение на двете тапицирани ракли и топ матрак от 
твърда SD пяна или охлаждащ „Cool gel“  за добра опора и тапицирана табла с дамаска по 
избор.

Комплекта съдържа:
 - тапицирана ракла с механизъм с газови амортисьори – 2 бр.
 - еднолицеви Покет матраци (Pocket Spring) с два слоя от SD пяна – 2 бр.
 - топ матрак от SD пяна за Класик или охлаждащ „Cool gel“ за Класик Плюс – 1 бр.
 - тапицирана табла – 1 бр.

ВИСОЧИНА

± 1 см
cm

ТАБЛА

110

 FOAM

POCKET

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

120



Ронда / Ронда Плюс
Боксспринг легло

 Боксспринг легла Ронда / Ронда Плюс е универсално решение за всяко жилище. 
Перфектно съчетание от функция благодарение на двете тапицирани ракли с овален профил, 
еднолицеви “Pocket spring” матраци и топ матрак от твърда SD пяна или охлаждащ „Cool 
gel“  за добра опора и тапицирана табла с дамаска по избор.

Комплекта съдържа:
 - тапицирана ракла с овален профил и механизъм с газови амортисьори – 2 бр.
 - еднолицеви Покет матраци (Pocket Spring) с два слоя от SD пяна – 2 бр.
 - топ матрак от SD пяна за Ронда или охлаждащ „Cool gel“ за Ронда Плюс – 1 бр.
 - тапицирана табла – 1 бр.(модел по избор – Куб, Вегас, Честър, Софт)

ANTIBACTERIAL

 COOL GEL

ВИСОЧИНА

± 1 см
cm

ЛЕГЛО

ГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

REMOVABLE COVER

СРЕДЕН ТВЪРДМЕК

 VENTILATION

24

55
ВИСОЧИНА

± 1 см
cm

ТАБЛА

100

 FOAM

POCKET

kg
за 82 х 190 см

Натоварване до

120



ТАПИЦИРАНОТО ЛЕГЛО ПРИСТИГА В СГЛОБЕН ВИД.
Включва Тапициран Борд - Дъно - Механизъм с амортисьори за повдигане на матрак.

Не включва Табла и Подматрачна рамка.

КУБ
Тапицирано легло

ОВАЛ
Тапицирано легло ANTIBACTERIAL

ВИСОЧИНА

± 1 см
cm

ОСНОВАГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

24 30

 VENTILATION

ВИСОЧИНА

± 1 см
cm

ТАБЛА

100



Съдържа:
- ПДЧ 18 мм;
- Висококачествена SD пяна 4 см;
- Хастар (гръб);
- Дамаска, по избор на клиента
- Крепежни елементи за монтаж 
към легло Вики.

„×åñòúð” „Ñîôò”

„Âåãàñ” „Êóá”

Тапицирана
табла
Височина 100 см



Амарило
Тапицирано легло

ANTIBACTERIAL

ВИСОЧИНА

± 1 см
cm

ОСНОВАГАРАНЦИЯ

МЕСЕЦА

24 40

 Тапицирано легло Амарило е универсално решение за всяко жилище. Перфектно 
съчетание от функция и дизайн благодарение на тапицирана ракла с механизъм за повдигане 
на матрак, и тапицирана табла атрактивен дизайн и дамаска по избор.

Комплекта съдържа:
 - тапицирана ракла и механизъм с газови амортисьори – 2 бр.
 - тапицирана табла – 1 бр.
 - възможност за монтаж на метална подматрачна рамка или еднолицев матрак

 VENTILATION

ВИСОЧИНА

± 1 см
cm

ТАБЛА

110



Старт
Подматрачна рамка
 Подматрачна рамка Старт e здрава, 
метална рамка с букови ламели (13 бр.), които 
са закрепени за рамката посредством еластични 
гумени обувчици. Рамката е устойчива, поема свободно 
движенията и е напълно безшумна. Подматрачна 
рамка Старт е пододяща за използване с всякакви модели 
двулицеви матраци, като ще осигури здравословна среда за сън.

Вива
Подматрачна рамка

 Подматрачна рамка Вива модел от висок клас с 
метален профил. Ламелите са от букова дървесина, 

разположени в еластични легла, които правят рамката 
безшумна. Подматрачна рамка Вива е здрава и 

ергономична, издържа нанатоварване и спомага 
за пълноценния сън. Моделът е с регулиране 

на твърдостта, посредством допълнителни 
ламели в областта на гърба и кръста.



гр. Костинброд, ул. ”Роса” 2
тел.:

е-mail: matraciviki@gmail.com

www.matraciviki.net

ЕТ “ВИЦИ - В. Петров”

0899 405 161
0893 525 188 
0888 333 378


