
 

 

Creează-ţi zona de confort 

 

Fotoliile Memory Mix® sunt ca nişte norişori de puf care te rasfaţă şi te conduc în sentimentul 
de relaxare totală. Acest tip de fotolii Pufrelax conţine o combinaţie de fulgi de burete cu 

memorie şi fulgi de burete normal, este moale, pufos şi atât de confortabil încât trebuie să îl 
încerci ca să crezi . Disponibile în varii dimensiuni şi huse de îmbrăcat, aceste fotolii sunt ca un 

norişor de puf care te îmbie şi te răsfaţă de fiecare dată când te afunzi în ele, îţi absorb 
uniform greutatea corporală și nu se comprimă în timp. 

Fotoliile cu Memory Mix® sunt disponibile în diverse forme, mărimi şi accesorii : otomane, 
perne, huse exterioare... 

Fotoliile cu Memory Mix® îţi dau senzaţia că stai aşezat pe un norişor pufos. 

 



 

 

Durabil 

 Calitatea este unul dintre aspectele cele mai importante pe care le avem în vedere. Fotoliile 
Memory Mix® nu necesită recompletarea ulterioară, întrucât, spre deosebire de cele cu 

granule de polistiren, buretele îşi păstrează proprietăţile chiar şi după ani şi ani de utilizare. 
Tot ce trebuie să faci pentru ca fotoliul tău Memory Mix® să-și recapete volumul și confortul, 

este să-l „frămânți” puțin. 

 



 

 

Vrei să speli husa exterioară ? 

 

Petele apar implicit însă nu fac parte din decor. Folosim materiale textile lavabile la 

maşina de rufe... Ce trebuie să faci ? Scoate husa exterioară şi setează-i un ciclu de spălare 

între 30 – 40℃ . După, vei avea o husă curată, fără semne de decolorare, micşorare sau 

uzură.  

 

 



 

 

Îţi redecorezi casa ? 

 

Husa este detaşabilă şi o poţi înlocui de fiecare dată când vrei o schimbare de decor. Cu sute 

de țesături din care să alegi, îţi poti schimba husa oricând doreşti, astfel încât să se 

potrivească întotdeauna stilului tău. 

  

 

Este locul tău ! 



 

 

Îţi găseşti fotoliul mereu ocupat ? Întoarce-l la orizontală şi va deveni un norişor de puf cu 

spaţiu generos pentru două persoane. Ah... Şi să nu uităm! Înăuntru vei gasi o saltea care se 

poate transforma într-un pat confortabil care îi va uimi pe musafirii tăi. 

 

 



 

 

 


