Per chi ama dormire...

per ata qe e duan gjumin ...

EKSPORTOJMË DREJT MË SHUMË SE 80
VENDE PRODUKTET PËR NJË GJUMË
ÇLODHËS MADE IN ITALY.
Magniflex është kompania më e madhe në sektorin e prodhimit të dyshekëve.
Historia e kësaj ndërmarrje i ka fillesat e saj në një laborator të vogël në
Prato, ku Giuliano Magni kishte filluar të prodhonte dyshekët e parë, i nxitur
nga pasioni për të arritur nivelin më të lartë cilësor sëbashku me kujdesin për
detajet. Një qëndrim ky që Magniflex, edhe në ditët e sotme, pas më shumë se
50 vitesh, vazhdon ta ruajë me kujdes si një cilësi të çmuar. Endërra e Giuliano
Magni-t është kthyer në realitet.
Magniflex lindi në Toskana, një rajon që ka qenë gjithmonë i spikatur për
artin dhe gjenialitetin. Ky rajon, me bukuritë e pejsazheve dhe pasuritë e tij
natyrore, është dhe një pjesë e qenësishme e kulturës së kompanisë Magniflex,
që e merr frymëzimin nga dëshira e njerëzve të saj për të jetuar një jetë në
mirëqenie. Në këtë aspekt, edhe një gjumë çlodhës është një lloj arti.

CILËSIA
E MAGNIFLEX
MAGNIFLEX
ËSHTË E
LA QUALITÀ
È CERTIFICATA
CERTIFIKUAR NË TË
INGJITHË
TUTTO IL BOTËN
MONDO
MAGNIFLEX QUALITY IS CERTIFIED WORLDWIDE
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Çertifikimi
i LGA vërteton rezistencën e madhe të materialeve që janë përodurur.
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Çertifikimet për sigurinë nga zjarri që vërtetojnë konformitetin
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me normativat në fuqi të rregulloreve për mbrojtjen dhe tutelën e
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konsumatorit, për sa i përket rezistencës nga zjarri të produkteve.
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Standartet
e prodhimit dhe sistemet e menaxhimit të Magniflex janë konform
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me
direktivat e enteve të kontrollit ndërkombëtar AJA dhe UKAS.
2==65:C6EE:G6568=:6?E:5:4@?EC@==@:?E6C?2K:@?2=6;26+<2D

DEKLARATA
E KONFORMITETIT KE
(0%$%$%(#*O#",

*96>2?F724EFC:?8DE2?52C5D2?5>2?286>6?EDJDE6>D@7#28?:7=6I
4@?7@C>E@E968F:56=:?6D@7E96:?E6C?2E:@?2=;22?5+<2D
244C65:E2E:@?3@5:6D
       
Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

Dichiara
sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio
dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”
Sono conformi alle disposizioni applicabili della diretti va

93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI

ed ai seguenti

STANDARD INTERNAZIONALI
UNI CEI EN ISO 1 4971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici
UNI EN 980:2004 Simboli graﬁ ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I°

della direttiva 93/42/CEE come

prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva.
2. L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione.
3. I dispositivi in oggetto
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non sono strumenti di misura
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MEDICAL DEVICE
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Magniflex
është konform standardeve që vërtetojnë cilësinë e produkteve
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dhe
shërbimeve të saj.
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Çertifikimi
OEKO TEX garanton mungesën e substancave toksike dhe të
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dëmshme
për njerëzit dhe mjedisin.
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MEDICAL DEVICE (MD) krijonë mundësinë për një konsumator të
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diagnostikuar me patologji të rënda fizike t’i ulet pagesa e taksave
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nga çmimi i produkteve.

Çertifikata e cilësisë tërësisht Made in Italy.
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Ideimi, prodhimi dhe furnizimi janë të gjitha italiane.
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E lëshuar nga Instituti për Çertifikimin e Etikës dhe Mjedisit, ky çertifikim vërteton se
(:=2D4:2E252==ZDE:EFE@A6C=26CE:7:42K:@?6E:4265>3:6?E2=62EE6DE2496:
materiali që është përdorur për linjën Toskana është realizuar nga materiale
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organike, për garantimin e tutelës maksimale për njerëzit dhe ambientin ku jetojnë.
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Janë
bërë studime mbi ergonominë në bashkëpunim me
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NIGHT OWNER

ÇLODHJE MBI ARGJEND

Lartësia: 24 cm
Brendia eliosoft ,lartesia 24cm.Dyshek teper I rehatshem ne mbeshtetjen qe ofron, sepse dhuron
nje mbeshtetje mesatare,anatomike dhe ortopedike per gjithe linjen trupore. Veshja e trajtuar me
fije argjendi ndihmon ne eleminimin e elektricitetit statik dhe ka veti te larta higjenike. Ky dyshek
eshte antialergjik dhe antibakterial.
Garancia: 12 vite
Certifikimi: OEKO Made in Italy - KE

ALOE GREEN

*DUDQFLD12 vite

*DUDQFLD5 vite

DUOFREEZE

MEMOREX SLEEP

PËRSHTATSHMËRI PERFEKTE

*DUDQFLD12 vite

KOMFORT DHE FIBRA NATYRALE

Ofertë

RELAKS PLOT FRESKI

NJË BUTËSI NATYRALE

-30

*DUDQFLD12 vite

Ofertë

ALOE SOFT

-20%

VIRTUOSO

LINJA QË E KTHEN LUKSIN NË NJË VIRTYT

/DUWÞVLD25 cm
9HÚDQWLWÞHSURGXNWLWHNVNOX]LYPDWHULDOHQDW\UDOHPHYOHUÞUHKDWLHNVWUDDQÞYHURUHGLPÞURUH
UHKDWLJMLWKÞSÞUIVKLUÞVHPHFLOÞVLQDW\UDOHUUHJXOODWRUHWÞWHPSHUDWXUÞVPEÞVKWHWMHPHVDWDUH
6WUXNWXUDHEUHQGVKPHPEXVKMDGLPÞURUHPHNDVKPLUOHVK0HULQRVOHVKGHYHMHVKWUHVD
0HPRIRUP+'FP(OLRVRIW%UHH]HFP0HPRIRUP+'FP0EXVKMDSÞUDQÞQYHURUHWÞ
G\VKHNXWPHPDWHULDOPÞQGDIVKLOLULGKHSDPEXNX
*DUDQFLD20 vite
&HUWLILNLPLOEKO Made in Italy - KE

ARMONIA

IMPERO 24

*DUDQFLD12 vite

*DUDQFLD12 vite

COMFORT DUAL

MAGNI GEL

*DUDQFLD12 vite

*DUDQFLD12 vite

DIÇKA MË SHUMË SE NJË GJUMË I MIRË

DIÇKA MË SHUMË SE NJË GJUMË I MIRË

NJË GJUMË I MiRË ME GJITHË MADHËSHTINË E TIJ

NJË RE NË DHOMËN E GJUMIT

MONTE CARLO

FORCË DHE ENERGJI

/DUWÞVLD28 cm
%UHQGLDHOLRIRUPHOLRVRIWPHPRU\ODUWHVLDFP'\VKHNLQMHWHNQRORJMLHWHODUWHVLQH
VWUXNWXUHQHEUHQGVKPHDVKWXGKHQHVWUXNWXUHQHMDVKWPH%UHQGLDHSHUEHUHQJDWUHJRPD
WHYHQGRVXUDQMHUDPELWMHWUHQQHPHQ\UHWHYDOH]XDURIURMQHQMHPEHVKWHWMHQH]RQDWHWUXSLW
1HYHVKMHNDFPPHPRU\FNDHEHQHNHWHDQHHGKHPHDQDWRPLNH9HVKMDHVKWHPHILEUD
NDUERQLGKHPHILEUDNRDOHFNDHEHMQHYHVKMHQPHHODVWLNHUH]LVWHQWHGKHDQWLEDNWHULDOH
9HVKMHWHOLQMHV/DPERUJKLQLNDQHYHWLL]RWHUPLNHGKHWHUPRUUHJXOOXHVH
*DUDQFLD20 vite
&HUWLILNLPLOEKO Made in Italy - KE

SILVERSTONE

NATURE COMFORT

*DUDQFLD15 vite

*DUDQFLD12 vite

MONZA

BACI

*DUDQFLD12 vite

*DUDQFLD12 vite

ELEGANCË

REZISTENCË E GUXIMSHME

KOMFORT ME MAGNIFLEX

NJË GJUMË PLOT PUTHJE

%

PRATIK DELUXE

Pratik eshte i vetmi sistem i patentuar qe ben te
mundur ngritjen horizontale te platformes vetem me
nje levizje. Fibrat jane te perbera nga cilesia me e larte
e drurit te bambuse
Pratik mundeson nje rregullim ne menyre komode te
dyshekut dhe perdorimin e bazes si kontenitor.

NIKI SUPERIOR

MEMOFORM STANDART

Per nje gjume qe nuk eshte vetem i
rehatshem por rigjenerues. Veshja me trajtim
antibakterial siguron higjene maksimale.
Gjendet ne permasat 72x42x12 cm.

Me dizenjo tradicionale, i përpunuar sipas
teknologjisë së re Airyform, që garanton
qarkullimin e ajrit në çdo lëvizje. Gjendet
në permasat 72x42x12 cm.

PREMIUM LATEX

MAGNIGEL STANDART

Antialergjik, anatomiko-ortopedik, jasteku
Premium Latex ofron nje mbeshtetje
shume te mire te vertebrave te qafes.
Gjendet ne permasat 72x42x12 cm

Për relaksin e qafës dhe shpatullave.
Formë tradicionale dhe materiale të reja
për të pasur një mbështetje mbi butësinë,
që e lë lëkurën gjithnjë të freskët.
Gjendet ne permasat 72x42x13 cm

Per chi ama dormire...

Adresat e Dyqaneve:
Pranë Parlamentit - Add: Rr. “George W. Bush” Tirana, Albania
Tel. +355 68 20 92 839 - email: info@magniflex.al
Pranë Casa Italia - Add: Rr. “Pranë mbi kalimit të Kamzës” Tirana, Albania
Tel. +355 68 90 30 762 - email: info@magniflex.al
Pranë ish-Ekspozitës Shqipëria Sot - Add: Blvd. “Gjergj Fishta, kulla 1” Tirana, Albania
Tel. +355 68 90 30 772 - email: info@magniflex.al
marketing@magniflex.al | +355 68 20 92 784 | +355 68 90 30 771 | www.magniflex.al

