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Уште од раните почетоци па сė до ден-денес, ја
продолжуваме традицијата на квалитет и префинетост
на тој начин што користиме само првокласни
материјали од сите краеви на светот и им веруваме
единствено на најталентираните и највештите
мајстори.
Следејќи ги најновите откритија и иновации и користејќи
најсовремена технологија, нашиот бренд стана синоним
за квалитет, префинети детали, вешта изработка...
За изработка на душеците Алмеро ги користиме
најдобрите природни материјали и ги применуваме
најсовремените глобални технологии. Вештите
раце на нашите мајстори внимателно го склопуваат
секој елемент при тоа внимавајќи на секој детал при
изработката на душеците со цел да ви го обезбедиме
неопходниот комфор за совршен сон.
Нашите почетоци датираат од пред 30 години кога нашите
производствени капацитети покриваа површина од
само 1.000 метри квадратни, а денес можеме да се
пофалиме со производствени погони кои зафаќаат
вкупна површина од 17.000 метри квадратни.
Ние нудиме широк спектар на производи, почнувајќи
од пролетни душеци со различни карактеристики,
до душеци изработени од природни материјали и
без пружини, како и душеци изработени од латекс,
кокосови влакна и влакна од камила, како и перници.
Со препознатлив дизајн и внимателно негувана
репутација, која се усовршува повеќе од 30 години со
цел да се испорача квалитетен, долготраен и удобен
душек што ќе обезбеди поддршка за вашето тело
секогаш кога ќе се одморате.
Алмеро е прва и единствена фабрика во Република
Македонија специјализирана само за производство на
душеци.
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Душеци
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luxury

Кактусот Алое Вера има широка употреба во козметичката индустрија и во
алтернативната медицина, поради своите смирувачки и подмладувачки својства. Овој
кактусен слој нуди природно анти-бактериско и смирувачко опкружување за вас.
Вискозна ткаенина
Волнена облога
Влакна од камила
кантирана пердувеста
пена
пердувеста пена
Постава

Волната држи топлина кога
ви е студено и разладува
кога ви е жешко. Волната
е материјал со природни
перформанси и исто така, е
неверојатно отпорна на оган!

Коњски влакна
ХР пена
Кактус

Малку материјали можат да се рамнат
со коњските влакна кога станува збор за
изработка на кревет. Секое извиткано
влакно од коњ функционира како мала
пружина, подобрувајќи ја работата на
нашите внатрешни системи за пружини,
обезбедувајќи поддршка и еластичност.
Коњското влакно, исто така, доаѓа со свој
исклучително ефикасен, вграден систем за
вентилација.

Систем со џебно
јадро 7 зони 18 цм

Структурата од 7 анатомски зони
обезбедува 7 зони на поддршка
кои обезбедуваат подобро
порамнување на `рбетот.
Произведени со употреба на
технологии од новата генерација,
Кактус
џебните пружини ја поддржуваат
основата со години без да ги
ХР пена
намалат нејзините перформанси.
Пружините што се сместени
посебно, се движат независно едни
Постава
од други и обезбедуваат правилна
поддршка на вистинското место,
па така сопружниците спијат по
пердувеста пена
цела ноќ без да се вознемируваат
меѓу себе бидејќи движењата не се
пренесуваат.
кантирана пердувеста

пена
Влакна од камила
Волнена облога
Вискозна ткаенина
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Влакното од камила е одличен
избор како најдобар регулатор
на температура бидејќи камилата
живее на места каде температурите
се екстремни високи преку ден,
а екстремно ниски ноќе. Бидејќи
топлинскиот дисбаланс често е
единствениот главен причинител
за нарушување на сонот, од
клучно значење е облогата на
вашиот душек што поефикасно
да ги регулира температурата и
влажноста.

exclusive

Волната држи топлина кога ви е студено и разладува кога ви е жешко. Волната е
материјал со природни перформанси и исто така е неверојатно отпорна на оган!

Вискозна ткаенина
Волнена облога
Влакна од камила

Влакното од камила е одличен
избор како најдобар регулатор
кантирана пердувеста на температура бидејќи камилата
пена
живее на места каде температурите
се екстремни високи преку ден,
а
екстремно ниски ноќе. Бидејќи
пердувеста пена
топлинскиот дисбаланс често е
единствениот главен причинител
Постава
за нарушување на сонот, од
клучно
значење е облогата на
Хр пена
вашиот душек што поефикасно
да ги регулира температурата и
влажноста.

Кактус

Овој кактусов слој нуди природно
анти-бактериско и смирувачко
опкружување за вас.

Систем со џебно јадро
Структурата од 7 анатомски зони
7 зони 18 цм
обезбедува 7 зони на поддршка кои
Кактус
Хр пена
Постава

обезбедуваат подобро порамнување
на ‘рбетот. Пружините што се сместени
посебно, се движат независно едни
од други и обезбедуваат правилна
поддршка на вистинското место, па така
сопружниците спијат по цела ноќ без
да се вознемируваат меѓу себе бидејќи
движењата не се пренесуваат.

кантирана пердувеста пена
пердувеста пена

Супер нежната пена исто така е
споредена со пердув. Овој слој
создава природно чувство и
истовремено обезбедува мек сон
како пердув.

Влакна од камила
Волнена облога
Вискозна ткаенина
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Со својата природна структура на
целулоза, свилен мек допир и висока
способност за апсорпција на влага,
вискозните влакна се користат заедно
со најлуксузните влакна во светот.
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viscoline

Душекот Viscoline, кој го има системот на џебни пружини, кој ја поддржува природната
линија на телото и реагира на телесната тежина, моментално ќе ги опушти вашите
мускули во текот на ноќта и ќе ви овозможи да го започнете денот освежени.

Вискозна ткаенина
Мемори ПЕ пена

Вискозноеластичниот материјал
е производ на технологијата со
отворени челии и овозможува
душекот да диши. Тоа го прави
сензитивен на топлината на
телото и на притисок, поради
што се користи за душеци и за
медицински производи. Visco
душеците, кои се обликуваат
според природните облини на
човечкото тело, максимално го
зголемуваат квалитетот на сонот
и ви гарантираат едно поинакво
искуство во спиењето.

Ролна пу пена
Постава
Мемори ПЕ пена
Хр пена

Систем со џебно јадро
7 зони 18 цм

Хр пена
Постава

Структурата од 7 анатомски зони
обезбедува 7 зони на поддршка кои
обезбедуваат подобро порамнување
на ‘рбетот. Пружините, што се сместени
посебно, се движат независно едни
од други и обезбедуваат правилна
поддршка на вистинското место, па така
сопружниците спијат по цела ноќ без
да се вознемируваат меѓу себе бидејќи
движењата не се пренесуваат.

Ролна пу пена
Слој од силиконски влакна

Екстремно лесниот специјален
удобен слој ќе го зголеми квалитетот
на вашиот непрекинат сон.

Вискозна ткаенина
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Со својата природна структура на
целулоза, свилен мек допир и висока
способност за апсорпција на влага,
вискозните влакна се користат заедно
со најлуксузните влакна во светот.
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golden eye
Слободно запознајте го Golden Eye ... и така, ќе добиете ново искуство во спиењето, ќе
го зголемите квалитетот на животот и ќе имате брилијантен почеток на денот.

Вискозна ткаенина
Волненa облога

Волнените облоги, кои Алмеро ги
претпочита бидејќи овозможуваат
душекот постојано да дише, се
изработени од 100% природна и чиста
нова волна.

кантирана пердувеста пена
пердувеста пена
Постава
Хр пена

Кокосови влакна

Кокосовите влакна ја регулираат влажноста
на вашиот душек и обезбедуваат
распределување на притисокот низ целиот
душек со цел за поддршка на вашето тело
при спиење и на тој начин помагаат во
намалувањето на чувството на умор.

Систем со џебно јадро
Структурата од 7 анатомски зони
7 зони 18 цм
обезбедува 7 зони на поддршка кои
обезбедуваат подобро порамнување
на ‘рбетот. Пружините, што се сместени
посебно, се движат независно едни
Кокосови влакна
од други и обезбедуваат правилна
поддршка на вистинското место, па
Хр пена
така сопружниците спијат по цела ноќ
без да се вознемируваат меѓу себе
Постава
бидејќи движењата не се пренесуваат.

пердувеста пена

Супер нежната пена исто
така е споредена со перув.
Овој слој создава природно
чувство и истовремено
кантирана пердувеста пена
обезбедува мек сон како
пердув.

Волнена облога
Вискозна ткаенина
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Со својата природна структура
на целулоза, свилен мек допир и
висока способност за апсорпција
на влага, вискозните влакна се
користат заедно со најлуксузните
влакна во светот.

- 20 -

dreamer

5-зонската технологија на пружини сместени во џебови обезбедува различна
поддршка на 5 различни зони на телото со помош на пружини со различна дебелина и
претставува оптимална поддршка на ‘рбетот. Душекот Dreamer може да се користи од
двете страни. На овој начин, можете да уживате во висококвалитетен сон со години!

Плетена ткаенина

Плетената ткаенина, која има лесна
и природна структура, веднаш
Слој од силиконски создава максимална мекост додека
влакна
спиете. Ултра-флексибилниот
плетен материјал овозможува
удобен сон благодарение на
Ролна пу пена
меката текстура при тоа додавајќи
елеганција на душекот.

Постава

Бела мека облога
Полиуретенска пена
Слојот од полиуретенска пена му
обезбедува на телото правилна
поддршка за одржување на
природното извиткување на ‘рбетот.

Систем со џебно јадро
5 зони 18 цм

5-те различни зони на телото со
пружини со различна дебелина
претставуваат оптимална поддршка
на ‘рбетот. Посебно спакуваните
пружини функционираат независно
па така сопружниците не се
вознемируваат еден со друг при
Полиретенска пена
превртувањето на душекот.

Бела мека облога
Постава

Белата мека облога го поддржува
вашиот ‘рбет и ви овозможува
комфор за понежен сон.

Ролна пу пена
Слој од силиконски влакна
Плетена ткаенина

Исклучително лесен слој за
специјална удобност што ќе
го подобри квалитетот на
непрекинатиот сон.

Душекот Dreamer се користи од двете страни.
На овој начин нуди пријатно искуство со спиењето со години.

- 21 -

prestige
Душеците Prestige кои ќе создадат естетска атмосфера во вашата спална соба со
површински текстил, ќе ви овозможат ист уникатен комфор за долги години.

Плетена ткаенина

Плетената ткаенина, која има
лесна и природна структура,
Слој од силиконски
веднаш
создава максимална
влакна
мекост додека спиете. Ултрафлексибилниот плетен
материјал овозможува удобен
Постава
сон благодарение на меката
текстура при тоа додавајќи
елеганција на душекот.
Надворешна прекривка

Полиуретенска пена

Слојот од полиуретенска пена му
обезбедува на телото правилна
поддршка за одржување на
природното извиткување на
‘рбетот.

Систем на џебно јадро
Со цел да се создаде квалитетна
0 зони 18 цм

средина за спиење, индивидуално
сместените пружини обезбедуваат
персонализирана удобност за
идеалното држење на телото.
Ја минимизира непријатноста
предизвикана од вртење на
сопружниците на душекот.
Полиуретенска пена

Надворешна прекривка

Постава

Овозможува хигиенско опкружување за
спиење благодарение на навлаката што
може да се отстрани и да се измие

Слој од силиконски влакна

Плетена ткаенина

Исклучително лесен слој за
специјална удобност што ќе
го подобри квалитетот на
непрекинатиот сон.

Душекот Prestige се користи од двете страни. На овој начин
нуди долги години пријатно искуство со спиењето.
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crown

Благодарение на густата подлога подобрена со префинета изработка и чуствителен
материјал, вашиот сон ќе биде уште подобар и поздрав.

Плетена ткаенина

Плетената ткаенина, која има
лесна и природна структура,
Слој од силиконски влакна веднаш создава максимална
мекост додека спиете. Ултрафлексибилниот плетен
материјал
овозможува удобен
Ролна пу пена
сон благодарение на меката
текстура при тоа додавајќи
Постава
елеганција на душекот.

HR пена

Кокосови влакна

Слојот од ХР пена му обезбедува
на телото правилна поддршка
за одржување на природното
извиткување на ‘рбетот.

Систем на пружини
Со својот пружински систем херкул и
херкул 7.3Ø 16 цм

Кокосови влакна
HR пена
Постава
Ролна пу пена

можноста за двострана употреба, овој
уникатен душек ви нуди удобност со
години. Душекот Crown го поддржува
вашиот ‘рбет и овозможува одмор
за вашето тело, а истовремено и
спречува болка во грбот.

Благодарение на својата природна
текстура на кокосовите влакна, кои
ја регулирааат влажноста на вашиот
душек и обезбедува распределување
на притисокот низ целиот душек со
цел поддршка на вашето тело при
спиење и на тој начин помага во
намалувањето на чувството на умор.

Слој од силиконски влакна
Плетена ткаенина

Исклучително лесен слој за
специјална удобност што ќе
го подобри квалитетот на
непрекинатиот сон.

Душекот Crown се употребува од двете страни. На овој
начин нуди долги години пријатно искуство со спиењето.
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king ped

Благодарение на густата подлога подобрена со префинета изработка
и чуствителен материјал ,вашиот сон ќе биде уште подобар и поздрав.
Исклучително е идеална за парови кои бараат удобност.
Плетена ткаенина
Слој од силиконски
влакна
Ролна пу пена
Ролна пу пена

Плетената ткаенина на King
Ped, овозможува удобен и лесен
сон благодарение на својата
флексибилна текстура и елегантен
дизајн.
Два пати поголема удобност
при спиењето со два слоја со
различна цврстина.

Постава
HR пена

Флексел тврд филц

Слојот од ХР пена му обезбедува
на телото правилна поддршка
за одржување на природното
извиткување на ‘рбетот.

Систем на пружини херкул
7.3Ø 16 цм

Со својот пружински систем херкул
и можноста за двострана употреба,
овој уникатен душек ви нуди
удобност со години. Душекот King
Ped го поддржува вашиот ‘рбет и
овозможува одмор за вашето тело,
а истовремено и спречува болка во
грбот.

Флексел тврд филц
Постава
Ролна пу пена
Слој од силиконски
влакна

Исклучително лесен слој за
специјална удобност што ќе
го подобри квалитетот на
непрекинатиот сон.

Плетена ткаенина
Душекот King Ped се употребува од двете страни. На овој
начин нуди долги години пријатно искуство со спиењето.
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delux

Душекот Delux, во кој безвремениот класичен вкус се спојува со технолошките
одлики, е дизјаниран имајќи го предвид вашиот комфорт.

Плетена ткаенина

Плетената ткаенина, која
има лесна и природна
Слој од силиконски влакна структура, веднаш создава
максимална мекост
додека спиете. УлтраРолна пу пена
флексибилниот плетен
материјал овозможува
Постава
удобен сон благодарение
на меката текстура при тоа
Бела нежна облога
додавајќи елеганција на
душекот.

Полиуретенска пена
Флексел тврд филц

Слојот од полиуретенска пена му
обезбедува на телото правилна
поддршка за одржување на
природното извиткување на
‘рбетот.

Систем на пружини херкул
7.3Ø 16 цм

Флексел тврд филц
Полиуретенска пена
Бела мека облога
Постава

Со својот пружински систем
херкул и можноста за двострана
употреба, овој уникатен душек
ви нуди удобност со години.
Душекот Delux го поддржува
вашиот ‘рбет и овозможува
одмор за вашето тело, а
истовремено и спречува
болка во грбот. Пружинскиот
систем исто така ја подобрува
циркулацијата на крвта.

Белата мека облога го поддржува
вашиот ‘рбет и обезбедува
удобност и полесен сон.

Ролна пу пена
Слој од силиконски
влакна

Исклучително лесен слој за
специјална удобност што ќе
го подобри квалитетот на
непрекинатиот сон.

Плетена ткаенина
Душекот Delux се употребува од двете страни. На овој
начин нуди долги години пријатно искуство со спиењето.
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memory flex

Душекот Memory Flex се употребува од двете страни. Благодарение на кокосовиот
слој од едната страна обезбедува удобност за оние кои сакаат потврд душек,
а истовремено со помеката мемори (виско) пена, од другата страна, нуди и удобност
за оние кои сакаат помек душек.

Плетената ткаенина

Плетената ткаенина на Memory Flex ќе ви овозможи
пријатно и нежно спиење
Слој од силиконски влакна
благодарение на неговата
флексибилна текстура и
Постава
елегантен дизајн. Неговата
навлака се отстранува и се
мие.
Надворешна прекривка

Мемори (виско) пена

Мемори (виско) пена одговара
на вашата телесна температура и
тежина и добива форма на вашето
тело. Благодарение на одликата
полиуретенска пена
за намалување на притисокот, ги
намалува движењата на спиењето и
обезбедува поудобен сон.

Систем со џебно јадро
Структурата од 7 анатомски зони обезбедува 7
7 зони 14 цм
зони на поддршка кои обезбедуваат подобро
порамнување на ‘рбетот. Пружините, што се
сместени посебно, се движат независно едни
од други и обезбедуваат правилна поддршка на
вистинското место, па така сопружниците спијат
по цела ноќ без да се вознемируваат меѓу себе
бидејќи движењата не се пренесуваат.

Кокосови влакна

Кокосовите влакна ја
регулираат влажноста на
вашиот душек и обезбедуваат
полиуретенска пена
распределување на притисокот
низ целиот душек со цел
Наворешна прекривка поддршка на вашето тело при
спиењето и на тој начин помага
во намалувањето на чувство на
Постава
умор.

Слој од силиконски влакна
Плетена ткаенина

Исклучително лесен слој за
специјална удобност што ќе
го подобри квалитетот на
непрекинатиот сон.

Душекот Memory Flex се употребува од двете страни.
На овој начин нуди долги години пријатно искуство со
спиењето.
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pasific

Плетената ткаенина на Pasific внесува елегантен изглед во вашата спална соба и
благодарение на неговата комбинација на технологија на џебно жичено јадро и
кокосов филц обезбедува поцврста поддршка за вашето тело и на овој начин ќе го
започнете денот свежи после добар сон.
Плетена ткаенина

Наменето специјално за pasific
душеците, плетената ткаенина
Слој од силиконски влакна
ќе канализира чувство на
елеганција во вашата спална
Постава
соба.

Надорешна прекривка
Бела мека облога

Овозможува хигиенско опкружување
за спиењето благодарение на
прекривката што може да се
отстрани и да се пере.

Полиуретенска пена
Кокосови влакна

Кокосовите влакна помагаат во
регулирањето на влажноста на вашиот
душек и обезбевуаат распределување
на притисокот низ целиот душек со цел
поддршка на вашето тело при спиењето и
на тој начин помага во намалувањето на
чувство на умор.

Систем со џебно јадро

Структурата од 7 анатомски зони обезбедува 7
зони на поддршка кои обезбедуваат подобро
порамнување на ‘рбетот. Произведени со
употреба на технологии од новата генерација,
џебните јадра го поддржуваат телото со години
без да ги намалат неговите перформанси.
Кокосови влакна Пружините, што се сместени посебно, се движат
независно едни од други и обезбедуваат
правилна поддршка на вистинското место, па
Полиуретенска така сопружниците спијат по цела ноќ без да се
вознемируваат меѓу себе бидејќи движењата не
пена
се пренесуваат.

7 зони 14 цм

Бела мека облога

Надворешна прекривка
Постава

Белата мека прекривка го
поддржува вашиот ‘рбет и
обезбедува поголем конфорт
за спиење.

Слој од силиконски влакна
Плетена ткаенина

Исклучително лесен слој за
специјална удобност што ќе
го подобри квалитетот на
непрекинатиот сон.

Душекот Pasific се употребува од двете страни. На овој начин
нуди долги години пријатно искуство со спиењето.
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olivio

Оливоил ткаенината нуди антибактериска заштита и сите корисни квалитети на
маслиновото масло, познати уште од античко време по своите корисни квалитети за
кожата. Киселоста на маслиновото масло е компатибилна со онаа на нашата кожа.
Како резултат, овој антички производ е идеален за кожата и нуди меко кадифено
чувство, притоа заштитувајќи ја од слободните радикали кои предизвикуваат знаци на
стареење.

Плетена ткаенина

Наменета специјално за
душеци од Olivio со маслиново
Слој од силиконски влакна масло, плетената ткаенина ќе
канализира чувство
на елеганција во вашата
Постава
спална соба.

Надворешна прекривка
Мемори Visco пена

Овозможува хигиенско
опкружување за спиењето
благодарение на прекривката што
може да се отстрани и да се пере

кантирана ХР пена

Оливио се произведени со
специјална XP пена со врвен
комфор, што може многу брзо
да одговори на движењата на
телото. Поради својата висока
пропустливост на воздухот,
Надворешна прекривка спречува проблеми како лош
мирис и потење

Постава

Слој од силиконски влакна
Плетена ткаенина

Исклучително лесен слој за
специјална удобност што ќе
го подобри квалитетот на
непрекинатиот сон.

Душекот Olivio се употребува од двете страни. На овој
начин нуди долги години пријатно искуство со спиењето.
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hero

Hero е создаден за мирен и непрекинат сон благодарение на HR кантиран
пена. Го поддржува ‘рбетниот столб за време на спиењето и ви овозможува
таква удобност од која нема да можете да се откажете, благодарение на
деликатната текстура на плетената ткаенина канабис. Канабисот е природно
отпорен на мувла, што ги прави нашите душеци Hero многу популарни во
влажна клима. Конопот е трипати појак од памукот и двојно отпорен на абење,
што го прави идеален материјал за постелнина.

Плетена ткаенина

Наменет специјално за душеци
Hero, плетената ткаенина канабис го
канализира чувство на елеганција во
вашата спална соба

Надворешна прекривка

Овозможува хигиенско опкружување
за спиењето благодарение на
прекривката што може да се
отстрани и да се пере

кантирана ХР пена

Надворешна обвивка

Душекот Hero е произведен со
специјална XP пена со врвен
комфор, што може многу брзо
да одговори на движењата на
телото. Поради својата висока
пропустливост на воздухот, XP
сунѓер што постојано дише,
спречува проблеми како лош
мирис и потење

Плетена ткаенина

Исклучително лесен слој за специјална
удобност што ќе го подобри квалитетот
на непрекинатиот сон.

Душекот Hero се употребува од двете страни.
На овој начин нуди долги години пријатно искуство со спиењето.
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gold flex

Gold Flex е создаден за мирен и непрекинат сон благодарение на флекси пената. Го
поддржува ‘рбетниот столб за време на спиењето и ви овозможува таква удобност
од која нема да можете да се откажете, благодарение на деликатната текстура на
плетената ткаенина.

Плетена ткаенина
Слој од влакна
ролна пу пена
Постава

Алое Вера е широко користена
во индустријата за козметика и
алтернативна медицина, поради
своите смирувачки и подмладувачки
својства. Оваа ткаенина од алое вера
нуди природно анти-бактериско
и смирувачко опкружување за
вас. Ткаенината е многу мека и
свиленкаста на допир, а исто така
е длабоко врежана, што го прави
одличен начин да ги задоволи дури
и најбудливите сонувачи!

Флекси пена
17 цм

Постава

Материјалот со флекси пена омекнува
од притисокот на тежината и
топлината на вашето тело врз душекот
и се формира согласно формата на
вашето тело. Оваа одлика гарантира
дека вашето тело ќе ја задржи

ролна пу пена
Слој од влакна

Плетена ткаенина

својата природна форма „S“, при
тоа зголемувајќи го квалитетот
на вашиот сон.
Исклучително лесен слој за
специјална удобност што ќе
го подобри квалитетот на
непрекинатиот сон.

Душекот Gold Flex се употребува од двете страни. На овој
начин нуди долги години пријатно искуство со спиењето.
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elegance

Душеците Elegance, кои се истакнуваат со нивните едноставни и удобни
карактеристики, се изработени со цел да обезбедат максимална корист за оние
кои сакаат да живеат удобно во секој момент.

Плетена ткаенина

Плетената ткаенина, кој има
лесна и природна структура,
Слој од силиконски влакна веднаш создава максимална
мекост додека спиете. Ултрафлексибилниот плетен материјал
овозможува удобен сон
Ролна пу пена
благодарение на меката текстура
при тоа додавајќи елеганција на
Постава
душекот.

полиуретенска пена
Флексел тврд филц

Слојот од флексел тврд филц му
обезбедува на телото правилна
поддршка за одржување на
природното извиткување на
‘рбетот.

Систем на пружини херкул
Со својот пружински систем
7.3Ø 16 цм

Флексел тврд филц
Слојот од
полиуретенска пена

херкул и можноста за двострана
употреба, овој уникатен душек
ви ја нуди истата удобност со
години. Душекот Elegance му
овозможува одмор на вашето
тело, а истовремено и спречува
болка во грбот. Пружинскиот
систем исто така ја подобрува
циркулацијата на крвта.

Постава
Ролна пу пена

Исклучително лесен слој за
специјална
удобност што ќе
Слој од силиконски влакна
го подобри квалитетот на
непрекинатиот сон.

Плетена ткаенина
Душекот Elegance се употребува од двете страни. На овој
начин нуди долги години пријатно искуство со спиењето.
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natura soft

Душеците Natura Soft кои се дизајнирани со два различни филц материјала, нудат
поддршка на секоја точка на вашето тело.Отворите се дизјанирани за поттикнување на
поголема циркулација на воздухот, што пак помага за помирен сон.

Плетена ткаенина
Слој од влакна
Ролна пу пена
Постава
Флексел тврд филц

Плетената ткаенина, кој има
лесна и природна структура
.Веднаш создава максимална
мекост додека спиете. Ултрафлексибилниот плетен
материјал овозможува удобен
сон благодарение на меката
текстура при тоа додавајќи
елеганција на душекот.

Систем на пружини херкул
7.3Ø 16 цм
Со својот пружински систем херкул

Флексел тврд филц
Постава
Ролна пу пена
Слој од влакна

и можноста за двострана употреба,
овој уникатен душек ви ја нуди
истата удобност со години. Душекот
Natura Soft му овозможува одмор
на вашето тело, а истовремено
и спречува болка во грбот.
Пружинскиот систем исто така ја
подобрува циркулацијата на крвта.

Исклучително лесен слој за
специјална удобност што ќе
го подобри квалитетот на
непрекинатиот сон.

Плетена ткаенина

Душекот Natura Soft се употребува од двете страни. На овој
начин нуди долги години пријатно искуство со спиењето.
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super economic

Херкул пружинскиот систем што се користи за Super Economic душеци го
распределува отпорот на секоја пружина во системот и нуди дополнителна
ортопедска средина за спиење.

Ткаени ткаенина
Слој од влакна
Ролна пу пена

Дизајнирана специјално за
Super Economic душеците, ткаена
ткаенина ќе канализира чувство на
елеганција во вашата спална соба

Постава
Флексел тврд филц

Систем на пружини херкул
7.3Ø 16 цм
Со својот пружински систем

Флексел тврд филц
Постава
Ролна пу пена
Слој од влакна

херкул и можноста за двострана
употреба, овој уникатен душек
ви ја нуди истата удобност со
години. Душекот Super Economic
го поддржува вашиот ‘рбет и му
овозможува одмор на вашето
тело, а истовремено и спречува
болка во грбот. Пружинскиот
систем исто така ја подобрува
циркулацијата на крвта.
Исклучително лесен слој за
специјална удобност што ќе
го подобри квалитетот на
непрекинатиот сон.

Ткаени ткаенина

Душекот Super Economic се употребува од двете страни.
На овој начин нуди долги години пријатно искуство со спиењето.
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amatist topper
Плетена ткаенина
Силиконски влакна 200гр/м²
Постава 30 гр/м²
Надворешна прекривка
HR пена 3 цм
Кокосови влакна 1300 гр/м²
HR пена 3 цм
Надворешна прекривка
Постава 30 гр/м²
Силиконски влакна 200гр/м²
Плетена ткаенина
Овозможува хигиенско опкружување за
спиењето благодарение на прекривката што
може да се отстрани и да се пере.

confor flex topper
Плетена ткаенина
Силиконски влакна 200гр/м²
Постава 30 гр/м²
Надворешна прекривка
HR пена 3 цм
Нано цебно јадро 3 цм
HR пена 3 цм
Надворешна прекривка
Платно 30 гр/м²
Силиконски влакна 200гр/м²
Плетена ткаенина

Овозможува хигиенско опкружување за
спиењето благодарение на прекривката што
може да се отстрани и да се пере
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memory flex topper
Плетена ткаенина
Силиконски влакна 200гр/м²
Постава 30 гр/м²
Надворешна прекривка
Мемори Visco пена 4 цм
Надворешна прекривка
Постава 30 гр/м²
Силиконски влакна 200гр/м²
Плетена ткаенина

Овозможува хигиенско опкружување за
спиењето благодарение на прекривката што
може да се отстрани и да се пере

standart topper
Плетена ткаенина
Влакна 100гр/м²
Ролна пу пена 0,8цм
Постава 20 гр/м²
Полиуретенска пена 2 цм
Постава 20 гр/м²
Ролна пу пена 0,8цм
Влакна 100гр/м²
Плетена ткаенина
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milky comfy baby
Влакното од камила е одличен избор
како најдобар регулатор на температура
бидејќи камилата живее на места каде
температурите се екстремни високи преку
ден, а екстремно ниски ноќе.
Вискозна ткаенина
Влакна од камила
пердувеста пена
Постава
XP пена
Микро џебно јадро 5 цм
XP пена
Постава
пердувеста пена
Влакна од камила
Вискозна ткаенина

Екстремно лесниот специјален слој за
удобност, супер нежниот сунгер ќе го
зголеми квалитетот на вашиот непрекинат
сон.
Со системот Micro џебно јадро се
создава квалитетна средина за спиење,
а индивидуално спакуваните пружини
обезбедуваат персонализирана удобност за
идеалното држење на телото.
Специјално произведена и лесна за
разликување од останатите материјали со
својот квалитет, вискозата дава извонредна
комбинација на луксуз и удобност на
душекот на вашето бебе.
Душекот Milky Comfy Baby може да се
користи од двете страни. На овој начин,
можете да уживате во висококвалитетен
сон со години!

Baby lux
Водоотпорен ткаенина
Надворешна прекривка
Полиуретенска пена
Mикро џепно јадро 5 цм
Полиуретенска пена
Надворешна прекривка
Водоотпорен ткаенина
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Душеците Baby Lux обезбедуваат
дополнителна заштита со водоотпорната
микрофит надворешна прекривка, која
се одликува со мембранска технологија.
Исто така, тоа обезбедува многу чиста и
здрава средина за спиење за вашето бебе.
Душекот Baby Lux може да се користи
од двете страни. На овој начин, можете
да уживате во висококвалитетен сон со
години!
Екстремно лесниот специјален ламиниран
слој за удобност ќе го зголеми квалитетот
на непрекинатиот сон на вашето бебе.
Со системот Micro џебно јадро се
создава квалитетна средина за спиење,
а индивидуално спакуваните пружини
обезбедуваат персонализирана удобност
за идеалното држење на телото.

Baby visco
Водоотпорна ткаенина

Visco Elastic одговара на телесната
температура и тежина на вашето бебе
и се формира според телото на вашето
бебе. Благодарение на одликата за
намалување на притисокот, го намалува
вртењето при спиење и обезбедува
поудобен сон.

Надворешна прекривка
Мемори (Виско) пена
Со системот Micro џебно јадро се
HR пена
создава квалитетна средина за спиење,
а индивидуално спакуваните пружини
Микро џебно јадро 5см
обезбедуваат персонализирана удобност
за идеалното држење на телото.
HR пена
Надворешна прекривка
Мемори (Виско) пена
Прекривката на душекот, која може да
се отстрани и пере, ви овозможува да ја
Водоотпорна ткаенина сочувате чистата средина за спиење на
вашето бебе со години. Душекот Baby
Visco може да се користи од двете страни.
На овој начин, можете да уживате во
висококвалитетен сон со години!

Almero Baby
Плетена ткаенина
Влакна
Постава
Флекси пена 12 м
Постава
Влакна
Плетена ткаенина
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Материјалот со флекси пена
омекнува од притисокот на тежината
и топлината на вашето тело врз
душекот и се формира согласно
формата на вашето тело. Оваа одлика
гарантира дека вашето тело ќе ја
задржи својата природна форма „S“,
при тоа зголемувајќи го квалитетот на
сонот на вашето бебе.
Плетената ткаенина, кој има лесна
структура, со својата природна
структура, веднаш создава
максимална мекост додека спиете.
Ултра-флексибилниот плетен
материјал овозможува удобен сон
благодарение на меката текстура при
тоа додавајќи елеганција на душекот.
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sacramentoset

Сакраменто сетот многу добро одговара во просторијата и нуди
богата можност за украсување со различна ткаенина и алтернатива
за две надглавја.
(сакраменто сетот може да се комбинира со сите душеци)
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romaset

Рома сетот нуди богата можност за украсување со различна ткаенина
и надглавја, тие ќе изгледаат многу добро во вашата спална соба.
(рома сетот може да се комбинира со сите душеци)
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hazalset

Хазал сетовите ви даваат свежина во спалната соба со својата светла
боја, привлекувајќи внимание со едноставниот дизајн.
(хазал сетот може да се комбинира со сите душеци)
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madridset

Мадрид сетот нуди богата декорација со можност за украсување со
различни ткаенини, кои би изгледале многу добро во вашата спална соба.
(мадрит сетот може да се комбинира со сите душеци)
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надглавја
roma

Големини:
100cm 120cm 140cm 160cm
180cm 200cm 220cm
Висина :115cm

milano
Големини:

100cm 120cm 140cm 160cm
180cm 200cm 220cm
Висина :115cm

royal

Големини:
100cm 120cm 140cm 160cm
180cm 200cm 220cm
Висина :115cm

hazal

Големини:
100cm 120cm 140cm 160cm
180cm 200cm 220cm
Висина :115cm
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newyork
Големини:

100cm 120cm 140cm 160cm
180cm 200cm 220cm
Висина :140cm

relax

Големини:
100cm 120cm 140cm 160cm
180cm 200cm 220cm
Висина :140cm

star

Големини:
100cm 120cm 140cm 160cm
180cm 200cm 220cm
Висина :140cm

sweet

Големини:
100cm 120cm 140cm 160cm
180cm 200cm 220cm
Висина :115cm

sacramento
Големини:

100cm 120cm 140cm 160cm
180cm 200cm 220cm
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Висина :140cm

madrit
Големини:

100cm 120cm 140cm 160cm
180cm 200cm 220cm
Висина :115cm

bamboo
Големини:

100cm 120cm 140cm 160cm
180cm 200cm 220cm
Висина :115cm

elegant
Големини:

100cm 120cm 140cm 160cm
180cm 200cm 220cm
Висина :115cm

marina
Големини:

100cm 120cm 140cm 160cm
180cm 200cm 220cm
Висина :115cm

istanbul
Големини:

100cm 120cm 140cm 160cm
180cm 200cm 220cm
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Висина :115cm

Основи
folding box

Лежајот на преклоп додава
елегантен изглед на вашата
спална соба со избор на
различни материјали.

Висина
80x200 100x200 140x200 180x200
90x200 120x200 160x200 200x200

Висина

spring box
70x200
80x200
90x200
100x200
120x200

Благодарение на пружините
во кутиите се добива
пофлексибилно и удобно место
за спиење. Лежајот со пружини
додава елегантен изглед на
вашата спална соба со избор на
различни материјали.
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Висина

70x200
80x200
90x200
100x200
120x200

openable base

Основата што се отвора
додава елегантен изглед
на вашата спална соба
со избор на различни
материјали. Широкиот
внатрешен капацитет нуди
дополнителен простор
за складирање додека
истовремено обезбедува
безбедно користење со
неговите безбедни брави.

box

Висина

Лежајот додава елегантен
изглед на вашата спална соба со
избор на различни материјали.
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70x200
80x200
90x200
100x200
120x200

www.5500.com.tr

Природен избор за удобност

Алмеро Душек
www.almero.com.mk
info@almero.com.mk
1230 Гостивар – МАКЕДОНИЈА

