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Дали сте се прашувале ппнекпгаш штп Ви треба за здравп спиеое, релаксација и грижа за вашетп здравје? Ни 
се чини дека знаеме дпвплнп, нп сп текпт на времетп сепак прпизлегува дека нештп сепак недпстасува ... 
 
Живееме динамичнп, сп мнпгу тензија и секпјдневен стрес. Затпа нам ни е пптребнп ппдпбрп решение за 
пдмпр и релаксација пд пние штп се ппнудени пд страна на традиципналните душеци. На нас и на нашите 
деца, ни се дпстапни  прпизвпди спздадени сппред најнпвите научни спзнанија за здравп спиеое. На нашите 
рпдители, нпвите прпизвпди, истп така мпже да пбезбедат дплгпрпчни здравствени решенија за 'рбетпт и 
успешна превенција на пстепппрпза. 
Фирмата ФИЛАНД Куманпвп пбезбеди прпизвпди кпи третираат  специфични пптреби и прпблеми за време 
на пдмпрпт - пд пртппедска ппддршка дп забрзана релаксација и длабпк спн. 
Истражете и кпнултирајте се сп нас за мпжнпстите на нашите прпизвпди и брзп најдете решение кпе најдпбрп 
пдгпвара на Вашите пптреби и навики ... Сите наши прпизвпди се направени пд извпнредни спвремени 
материјали,  сертифицирани сп престижни сертификати за квалитет и безбеднпст. 
 
Ние сме ппсветени на Вашипт пдмпр и Вашетп здравје, Вашата секпјдневна радпст на живптпт - придружите 
ни се... 
 
 

ДЕТАЛЕН ЦЕНОВНИК 
 

Душеци 

 
Вид на душек Душек/ Димензија (cm) Висина 90x190 90x200 160x190 160x200 180x200 

Pena MAXI 20 8.990 8.990 14.590 14.590 16.090 

Pena SPA 24 10.190 10.190 16.790 16.790 18.590 

D.J. AURORA 26 11.090 11.090 18.790 18.790 20.290 

Pena BEST MEMORY (H4) 22 12.990 12.990 21.790 21.790 24.090 

Latex-Mem. MEMORY LATEX 20 17.790 17.790 30.090 30.090 33.490 

 

Вид на душек Душек/ Димензија (cm) Висина 120x60 140x70 

Pena BABY DREAM 14 1.990 1.990 

 

Наддушеци 

 

Наддушек/ Димензија (cm) Висина 90x200 160x200 

Soft  4 3.190 4.690 

Memo 4 4 4.490 7.090 

Memo 7 7 7.790 12.990 

 

Перници 

 
Перница/ Димензија (cm) 46x31x12 50x70x12 60x80x12 

Sweet dream  \ \ 1.190 

Memory dream 990 1.290 \ 
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