Леглата в нашия хотел са оборудвани с
матраци Magniflex, които съчетават в себе
си всички съвременни тенденции за качество и комфорт на съня, като всеки компонент от структурата на матрака e внимателно подбран. Моделът матрак в Арена ди
Сердика съдържа високоеластична пяна за
ортопедична опора и релакс по време на сън
и почивка и текстил, който не позволява
хлъзгане на чаршафите, не задържа прах и
петна и гарантира максимална хигиена.
Приятни сънища!

The beds at our hotel are equipped with
Magniflex Mattresses which combine all
modern trends for sleep quality and comfort,
with each component of the mattress structure
being carefully selected.The mattresses in
Arena di Serdica contain highly elastic foam for
orthopedic support and relaxation during sleep
and rest, textiles that do not allow the sheets to
slip and keep dust and stains away, while
providing maximum hygiene.
Sweet dreams!

MEMOGEL ANTISTRESS PILLOW
Възглавница с класическа форма, съчетаваща терморегулиращ гел и пяна, които осигуряват триизмерна
опора в областта на врата и раменете, балансират
температурата на тялото, с антистрес ефект.
60 х 40 х 12.5 см, Мемори пяна и термолегуриращ гел
Калъф от 100% полиестер
A classical form pillow combining memory foam and
temperature regulating gel, which provide threedimensional support for the neck and shoulders while
balancing body temperature, with anti-stress effect.
60 х 40 х 12.5 cm, Мemory foam and temperature regulating gel
Cooling gel and polyester case

STANDARD PILLOW

CONTOUR L PILLOW

CLASSIC GOOSE DOWN FEATHER PILLOW

Възглавница с ортопедична форма с пяна, реагираща
на индивидуалния натиск и температура, облекчаваща болките в раменете и гърба. Подходяща за хора,
които спят по гръб или настрани.

Средно ниска възглавница с класическа форма,
осигуряваща удобство и нежност, благодарение на
изцяло натуралния си състав.
60 х 40 х 12.5 см, 75 % гъши пух, 25% гъши пера
Калъф - 100% памук
A classical form, mid loft pillow, which provides comfort
and softness due to its 100% natural components.
60 х 40 х 12.5 cm, 75% goose down, 25% goose feathers
Case - 100% cotton

55 x 35 x 12/9 см, Мемори пяна
Калъф от 40% вискоза, 60% ПЕ
An orthopaedical foam filled pillow which reacts to the
specific pressure and temperature of the body, relieving
back and shoulder pain. Suitable for people who sleep on
their back or on the side.
55 х 35 х 12/9 cm, 100% memory foam
40% viscose, 60% PE case

COTTONA TENCEL PILLOW

WOOL COMFORT PILLOW

MEDIBON PILLOW

Средно висока възглавница с класическа форма,
подходяща за хора с чувствителна кожа и страдащи от
алергии.

Плътна, ниска възглавница с класическа форма и капитониран дизайн, подходяща за хора с предпочитание
към естествени материи.

Висока възглавница с ортопедична форма със силиконизиран пух, осигуряваща плътна опора в областта на
раменете.

50 x 70 см, 60% памук, 40% силиконизиран пух/ПЕ
Калъф от 100% Tencel жакард

50 x 70 см, 100% вълна
Калъф от 100% памук

60 x 60 x 12 см, Силиконизиран пух
Покритие от 100% памук

A classical form, mid loft pillow suitable for people with
sensitive skin or suffering from allergies.

A dense, low loft pillow of classical form with capitonated
design, ideal for people who prefer all-natural materials.

A high loft orthopaedical pillow filled with silicon fibers
which provides excellent support in the shoulder area.

50 x 70 cm, 60% Cotton, 40% silicon fibers/PE
100% Tencel jacquard fabric case

50 x 70 cm, 100% wool
100% cotton case

60 x 60 x 12 cm , Silicon fibers
100% cotton case

Свържете се с рецепция и поръчайте най-подходящата
за Вас възглавница.

При свободна наличност.
Subject to availability.

Choose your favourite pillow from our menu and contact
reception to order it.

