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Dobrodošli doma

POSTELJE BOXSPRING
KRALJEVSKO UDOBJE

Kaj so boxspring postelje in kakšna je njihova prednost?
Boxspring postelja, poznana tudi kot ameriška ali kontinentalna postelja, je sestavljena iz lesenega, povečini masivnega okvirja,
t. i. boxa-a oz. podnožja z vzmetenjem, zaradi katerega je pod odveč, vzmetnice z žičnim vzmetenjem za večjo udobnost (bonel ali
žepkasto jedro), nadvložka iz hladno valjane pene, spominske pene ali lateksa.
Sistem boxspring postelj oz. postelje z dvema vzmetnicama uporablja fleksibilnost in moč jedra s celičnimi vzmetmi različnih
elastičnosti, ki so zato najpomembnejši del postelje. Jeklo je čvrst in obstojen material, ki se počasi ogreva in počasi ohlaja, je
odporen proti deformacijam in dolgo zadrži svojo elastičnost. Zaradi te lastnosti se vzmetno jedro prilagaja teži telesa in s tem
podpira oz. razbremenjuje posamezne dele telesa, zagotavlja optimalno udobje, kar je zagotovilo za zdrav spanec. Na udobnost in
podporo telesa vpliva število vzmeti in žepkaste vzmeti, ki zadržijo položaj. Vzmeti so obložene z volno, lateksom ali peno, kar daje
dodatno udobnost in prijeten občutek ležanju.
Prednost postelj brez lesenega poda je popolno prezračevanje vzmetnice, tako nastane med spanjem odlična klima. K temu
prispevajo vrhunski materiali, ki so enostavni za vzdrževanje. Dodatna prednost boxspring postelje je njena višina, cca. 50–70cm,
ki omogoča lažje vstajanje.

Ta sistem se vse bolj uveljavlja tudi v evropskih državah, v luksuznih hotelih in na ladjah. Boxspring postelje so poznane kot
hotelske postelje, zahvaljujoč maksimalni razbremenitvi križa in mišic lahko izberete koncept spanja, prilagojen vašim individualnim
potrebam.
Zdrav spanec - to je inovativnost boxspring postelj!
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Pot od ideje do postavitve postelje v vašo spalnico
Poleg videza postelje sta pomembna tudi strokovnost
proizvajalcev ter kakovost uporabljenega materiala, ki mora
izpolniti najvišje standarde in funkcionalnost izdelanega
proizvoda. V proizvodnem procesu upoštevamo zakonske
določbe in pazimo na kontrolni certifikat, zaščito okolja in
obstojnost materiala.
Ali bo proizvod obstal v prodaji ali ne, odloča zahtevni test
vzdržljivosti materiala. Končno vam mora vaša nova postelja
omogočiti veliko let prijetnega druženja.

HR-pena
HR je angleška kratica za HIGH RESILIENT, kar pomeni veliko elastičnost. Uporablja se tudi naziv »hladno valjana pena«. Ta ležišča so izdelana iz penastega poliuretana. Material s svojo veliko točkovno elastičnostjo zagotavlja eno od osnovnih
lastnosti kakovostnih ležišč, to je izvrstno
podpiranje telesa. Posebna odprtocelična struktura por omogoča večjo
površinsko mehkobo, udobje in zračnost ter bolje odvaja vlago iz ležišča.
Posteljna ležišča iz hladne pene so trpežna, morajo pa ležati na posteljnem
dnu iz elastičnih letvic. Zaradi svoje
elastičnosti so HR-ležišča primerna za
pode z dvižnim vzglavjem in vznožjem.

Lateks
Posteljna ležišča iz lateksa imajo dobre ergonomske lastnosti. Zanje je značilna dobra točkovna elastičnost. Zaradi izjemnega prileganja telesu so odlična izbira. V ležiščih iz lateksa se ne nabira prah, zagotavljajo dobro toplotno izolacijo in imajo dolgo življenjsko
dobo. Ležišča iz lateksa je treba redno obračati, od 5- do 6-krat letno, da ohranijo svojo elastičnost. Ležati morajo na posteljnem dnu
iz elastičnih letvic. Ležišča iz lateksa niso primerna za ljudi, ki se močno potijo, ker omogočajo le zmeren pretok vlage.

Elastična pena Visco
Ležišča iz elastične pene Visco, poznana kot spominske pene (»memory«), so bila razvita za potrebe NASE. Gre za zelo gosto, termo aktivno peno, ki se pod vplivom toplote in pritiska telesa
oblikuje točno po obliki telesa. Zaradi t. i. spominskega učinka pri ljudeh, ki denimo spijo na boku,
ne nastanejo vdolbine v predelu ramen in bokov. Ležanje na spominski peni poskrbi za izjemno
prijeten občutek popuščanja pritiska v telesu, saj so vsi deli telesa vedno v stiku z materialom. To
ležišče se uporablja v medicini za terapevtske namene že vrsto let za preprečevanje preležanin.

PU-pena
Poliuretanska ali klasična PU-pena je nepogrešljiv material, ki se zaradi svoje ugodne cene in svojih lastnosti uporablja za ležišča že
štiri desetletja. Ležišča iz PU-pene zagotavljajo čvrsto oporo in hkrati udobje. Ležišča so pogosto zelo vzdržljiva, dobrih ergonomskih
lastnosti in zelo elastična. Ležišč iz PU-pene ne priporočamo ljudem, ki se med spanjem močno potijo. Prav tako ležišča niso primerna
za prostore s povečano vlago.

Žepkasto vzmetno jedro
Visokokakovostne vzmeti sodčastke oblike so vsaka zase všite v posebne žepke iz blaga. Žepkasta
jedra so med seboj povezana in skupaj tvorijo vzmetno jedro. To omogoča, da se vzmeti pod pritiskom premikajo neodvisno ena od druge. S tem se dosežeta izjemno velika fleksibilnost vzmetnice
in enakomerno prilagajanje vsakemu položaju telesa. Trajno elastično vzmetno jedro zagotavlja
odlično podporo telesu in se prilagaja spremembam položaja telesa. Zahvaljujoč karakteristikam,
ki jih ima žepkasto vzmetenje, te vzmetnice spadajo med najkakovostnejše tipe vzmetnic. Zaradi
dobre zračnosti so idealne vzmetnice za ljudi, ki jim je pogosto vroče ali se močno potijo.

Vzmetno jedro bonell
Vzmetnice z vzmetnim jedrom bonell so sestavljene iz vzmeti s štirimi navoji, ki so med seboj povezane s prožnimi spiralnimi žicami iz
jekla. Razlikujemo vzmetenja bonell z različno debelino žice vzmeti. Večja ko je debelina žice, težjim osebam je vzmetnica namenjena.
Prednosti tega vzmetenja so: zračnost, stabilnost in dolga življenjska doba.
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DOBRO – BOLJŠE – NAJBOLJŠE
POSTELJNI SISTEM BOXSPRING

1.669,-

1.849,-

ELEKTRIČNI DVIG
+ POSTELJNI PREDAL
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Postelja Boxspring, dim. 180 X 200 cm. Spodnji del vzmetnica z žepkastim vzmetenjem,
srednji del 7-consko žepkasto jedro, nadvložek Visco Plus za doplačilo, višine 6 cm.
Možnost naročanja različnih dimenzij, vzglavij in barv. Nočni omarici, vzglavniki,
osvetlitev in pregrinjala za doplačilo. Električni dvižni pod in posteljni predal za
doplačilo 1290 €. (28730041/01-02)

IZBIRA POSTELJNIH NOGIC

IZBIRA VZGLAVIJ

VELIK PREDAL ZA SHRANJEVANJE

Sleep-o-flex –
ergonomski
posteljni sistemi z
električnim dvižnim podom:
• optimalna ergonomska
prilagoditev,
• nastavljivost: do 200 kg,
• mehansko spuščanje v sili,

NA VOLJO TRI VIŠINE

116 cm
106 cm
96 cm

• tihi motor,
• ogromna gonilna sila.

Postelja Boxspring, dim. 180 X 200 cm. Spodnji del vzmetnica z žepkastim vzmetenjem, srednji del 5-consko
žepkasto jedro, nadvložek S Plus iz pene kontur, višine 5 cm. Možnost naročanja različnih dimenzij, vzglavij in barv.
Nočni omarici, vzglavniki, osvetlitev in pregrinjala za doplačilo. Posteljni predal za doplačilo 299 €. (28730037/01-02)

2.090,-

TRIJE RAZLIČNI NADVLOŽKI ZA
INDIVIDUALNO SPALNO UDOBJE

Postelja Boxspring, dim. 180 X 200 cm. Spodnji del vzmetnica z žepkastim vzmetenjem, srednji del
7-consko mini žepkasto jedro s 1000 žepki, nadvložek MDI Plus iz pene kontur, višine 8 cm. Možnost
naročanja različnih dimenzij, vzglavij in barv. Nočni omarici, vzglavniki, osvetlitev in pregrinjala za
doplačilo. Električni dvižni pod za doplačilo 999 €. (28730042/01-02)
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LOTUS GEL

KRALJEVSKO UDOBJE

1.649,-

WATERGEL

XXXL IZBIRA BARV

Postelja Boxspring LOTUS GEL, dim. 180 X 200 cm. Spodnji del vzmetnica bonel na stabilni večfunkcijski plošči. Ležalni del žepkasto
vzmetenje s plastjo Watergel®. Inovativna tehnologija, ki pričara plavajoč občutek in idealno spalno okolje. Možnost naročanja v različnih barvah
in dimenzijah. Nočna omarica za doplačilo. (28730054/05)
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KAJ JE KOLEKCIJA BENTLEY?
Bentley je kolekcija vrhunske tehnologije in udobnosti, predstavlja postelje večnega dizajna in elegance,
razkošnega hotelskega stila. Ekskluzivna kolekcija postelj Bentley ponuja možnost izbire različnih materialov,
barve, oblike vzglavja, sestave in trdote vzmetnice, tipa in oblike nogic. Tako si sami sestavite svojo unikatno,
udobno posteljo. Stilsko prilagodite vašo boxspring posteljo sebi in svojim željam ter izberite med tanjšim in
debelejšim okvirjem. Tako dosežete moderen ali klasičen dizajn postelje. Udobnost postelje kolekcije Bentley vas
bo navduševala vse noči, vas napolnila s potrebno energijo, da boste spočiti in polni energije dočakali nov dan.

KAJ JE KLIMA BOX SISTEM?
Optimalno prezračevanje  podnožja (boxa) in boljšo klimo med spanjem zagotavlja »clima box« sistem. Omogoča
boljše odvajanje plinov, ki jih povzročata telesna toplota in kondenzacija, ki nastaneta pri potenju med spanjem.
Pri normalnem položaju hrbtenica ohranja svojo naravno ukrivljenost. Če jo porušimo, lahko nastanejo bolečine.
Diski med vretenci imajo funkcijo blažilnikov in te je treba čez noč razbremeniti, da se lahko regenerirajo. Če
telo med spanjem ni v naravnem položaju, potem se diski ne morejo obnoviti in postanejo tanki, krhki ter lahko
zdrsnejo iz svojega položaja.

POSTELJA BOXSPRING LOTUS GEL
OBČUTEK LEBDENJA – ZAHVALJUJOČ WATERGEL®!
VZMETNICE: MA 340 Z VLOŽKOM WATERGEL®
• Novost je vložek Watergel® ki v zgornji vzmetnici omogoča občutek
lebdenja med ležanjem in idealno klimo spanja.
• Kombinacija z žepkastim vzmetenjem za idealno prilagoditev telesu
in sproščen in prijeten spanec.
• V prevleko vzmetnice je všita posebna pena za optimalno
razbremenitev pritiska, snemljiva in pralna, z zadrgo.
• V prevleko je vdelan klimatski trak za optimalno zračnost.
• Višina pribl. 26 cm.

SPODNJI DEL: 5-GANG-BONELL VZMETENJE
• Elastično vzmetno jedro Bonell za optimalno razporeditev teže.
• Prazni prostori med vzmetmi skrbijo za dobro prepustnost vlage in
nenehno kroženje zraka.
• Visokokakovostni in stabilni okvir iz masivnega lesa.
• Višina: pribl. 25 cm.

VZGLAVJA

MODELI NOG (višina pribl. 10 cm)

H 05-10
KT 0098 Višina 55-125 cm

M 14-10

M 13-10

K 08-10

K 01-10

M 09-10

KT 0350 Višina 99 cm
KT 0332 Višina 109 cm
KT 0331 Višina 119 cm

7

DREAM DELUXE UDOBJE

NAJBOLJŠIH HOTELOV NA SVETU

2.839,-

Postelja Boxspring DREAM DELUXE, dim. 180 X 200 cm. Posteljni sistem z veliko možnosti izbire
različnih vzmetnic, nadvložkov, barv blaga in usnja proti doplačilu. Cena vključuje vzmetnico s
7-conskim mikro žepkastim vzmetnim jedrom (1000 žepkov/2 m2 z integriranim nadvložkom s skupno
višino 28 cm), oblazinjeno vzglavje, osnovo in nogice. Nočne omarice in ostala dekoracija za doplačilo.
(06830065/01;0151/10)
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Postelja je več kot prostor za spanje, je sestavni del vašega življenja. Regenerativen spanec je investicija v dobro
kakovost življenja. Dejstvo je, da smo učinkovitejši, ko se dobro naspimo. Z izbiro postelje „DREAM DELUXE“ boste
maksimalno izkoristili vsak dan. Izkoristite bogato ponudbo elementov in si ustvarite svojo oazo zdravja in sprostitve.

XXXL IZBIRA VZGLAVIJ

XXXL IZBIRA VZMETNIC

XXXL ZABOJ ZA SHRANJEVANJE

XXXL IZBIRA BARV BLAGA IN USNJA

XXXL IZBOR NOG

SESTAV BOXSPRING POSTELJ
Boxspring posteljo navadno sestavljata okvir z vzmetnico, ki nadomesti pod postelje, in zgornja vzmetnica. Obe
vzmetnici sta ključni za udoben spanec. Boxspring postelja tudi nima običajnega okvirja, temveč ga sestavljajo dve
oz. tri posamezne komponente, katerih usklajenost določa kakovost spanja.

Nadvložek
Zagotavlja zaključek boxspring postelje. Tu gre za nekaj centimetrov
debelo peno, ki poveča udobnost postelje in ščiti vzmetnico.

Vzmetnica
Vzmetnica mora reagirati na pritisk telesa, da bi lahko udobno
menjali položaje v postelji. Pomembno je zagotoviti kakovostno podporo vratu, da se ramena namestijo v idealen položaj.

Podnožje (box)
Izdelano je pretežno iz masivnega lesa, sestavljata ga vzmetnica z žepkastimi
vzmetmi ali bonell jedrom. Podnožje je prevlečeno z blagom in postavljeno
na noge, s čimer se zagotavljata prezračevanje in cirkulacija zraka.
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NOVEL DELUXE

BREZČASNA ELEGANCA

XXXL IZBOR NOG

XXXL IZBIRA BARV BLAGA IN USNJA

XXXL IZBOR VZGLAVIJ
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1.159,-

XXXL IZBIRA OKVIRJEV

Oblazinjena postelja NOVEL DELUXE, dim. 180 X200 cm. Posteljni sistem z veliko možnosti izbire različnih
vzmetnic, nadvložkov, barv blaga in usnja proti doplačilu. Cena vključuje posteljni okvir, vzglavje in kovinske
nogice. Nočna omarica, vzmetnica in pod za doplačilo. (06830002/01)

DREAM ROYAL

BREZČASNA ELEGANCA

1.990,-

VKLJUČNO Z VZMETNICO IN PODOM

XXXL IZBOR NOG

XXXL IZBIRA PODNOŽIJ

XXXL IZBIRA VZGLAVIJ

Oblazinjena postelja DREAM ROYAL, dim. 180 X 200 cm. Posteljni sistem z veliko možnosti izbire različnih vzmetnic,
nadvložkov, barv blaga in usnja proti doplačilu. Cena vključuje posteljni okvir, vzglavje, 7-consko ležišče FEELFOAM,
letveni pod z 28 letvivami in kovinske nogice. Omara in nočna omarica za doplačilo. (06830203/01)
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1.990,-

VKLJUČNO Z ELEKTRIČNIM DVIGOM
Postelja Boxspring EVOLUTION, dim. 180 X 200 cm, barva: antracit. Spodnji del ogrodja je delno izdelan iz masivnega lesa z žepkastim
vzmetnim jedrom. Srednji del sestavlja vrhunska vzmetnica s 7-conskim žepkastim vzmetnim jedrom, nadvložek s 6 cm debelo spominsko
peno ter snemljivo prevleko, pralno na 40 ˚C. Dodatno udobje zagotavlja električno nastavljanje vzmetnice za vaš idealni položaj. Nočni
omarici, vzglavniki in pregrinjala za doplačilo. Možnost naročanja v različnih barvah. (22200288/01)

VKLJUČNO Z ELEKTRIČNIM DVIGOM
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1.069,-

Postelja Boxspring ONDA, barva: modra/siva, dim. 180 X 200 cm. Električni dvig postelje z daljinskim upravljalnikom. Podnožje in vzmetnica
z žepkastimi vzmetmi, nadvložek višine 5 cm iz komfortne pene. Možnost naročanja v različnih dimenzijah in barvah. Nočna omarica za
doplačilo. (20150003/01)

Ena postelja, tri različne
Ena
postelja,
tri različne
posteljne
končnice!
posteljne končnice!
®
mebloJOGI
mebloJOGI® Termal
Termal

1.149,-

Postelja
Postelja
30 CM
30 CM

Dim. 160 X 200 cm

Ležišče z nadvložkom
Ležišče z nadvložkom
26 CM
4 CM
26 CM
4 CM

Izjemna kombinacija postelje in ležišča z nadvložkom
Izjemna
kombinacija
in ležišča
nadvložkom
Vzmetena postelja
meblojogi®postelje
TERMAL je lahko
klasične z
oblike,
moderna ali pa luksuzna.

Možnost
izbire
treh meblojogi®
različnih posteljnih
končnic
terklasične
široka paleta
Vzmetena
postelja
TERMAL
je lahko
oblike,barv.
moderna ali pa luksuzna.
Možnost izbire
treh različnih
ter široka
paleta barv.
Vzmetena
posteljna
podlagaposteljnih
omogočakončnic
maksimalno
prilagajanje
ležišču in telesu.
Vzmetena
posteljna
podlagaergonomskim
omogoča maksimalno
prilagajanje
ležišču
telesu. oporo.
Ležišče postelje
s 5-conskim
žepkastim
jedrom nudi
telesuinoptimalno
Ležišče postelje
s 5-conskim
ergonomskim
jedrom
nudi
telesu
optimalno oporo.
Nadvložek
bistveno
poveča udobje
spalnežepkastim
površine, saj
bogata
plast
komfortne
Nadvložek
bistveno
spalneinpovršine,
saj bogatajeplast
komfortne
Puhin®
pene
izjemnopoveča
podpreudobje
telo. Prijetna
mehka preobleka
snemljiva
in pralna.*
Puhin®
pene
izjemno
podpre
telo.
Prijetna
in
mehka
preobleka
je
snemljiva
in pralna.*
Izbirate lahko med več kot 30 barvnimi vzorci tkanine.
Izbirate lahko
med več
kot 30 barvnimi
vzorci tkanine.
Možnost
naročanja
v različnih
dimenzijah.
Možnost
naročanja
v
različnih
dimenzijah.
Posteljne končnice na izbiro:
Posteljne končnice na izbiro:

KL1 - ravna
(KL1
višina
137 cm, širina - enaka širini
- ravna
postelje
okvirja,
debelina
6 cm)
( višina 137
cm, širina
- enaka
širini
postelje okvirja, debelina 6 cm)

(13320030/02)

KL2 - s prisekanimi robovi
(KL2
višina
cm, širinarobovi
- na vsaki strani
- s 112
prisekanimi
10
cm širša
od okvirja
( višina
112 cm,
širina - postelje,
na vsaki strani
debelina
3 cm)
10 cm širša
od okvirja postelje,
debelina 3 cm)

*
*

KL3 - s pravokotniki v okvirju
(KL3
višina
cm, širina v- okvirju
enaka širini
- s 137
pravokotniki
postelje
okvirja,
debelina
7 cm)širini
( višina 137
cm, širina
- enaka
postelje okvirja, debelina 7 cm)
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COUNTRY EKSKLUZIVNO

UDOBJE ZA ZDRAV SPANEC

1.269,-

MASIVNI OLJEN HRAST

XXXL IZBIRA DODATKOV
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Postelja Boxspring COUNTRY, dim. 180 X 200 cm, ogrodje oljen masivni hrast. Spodnji del vzmetenje bonel, srednji del žepkasto vzmetenje,
nadvložek PU-pena s snemljivo in pralno prevleko. Možnost naročanja v različnih barvah in dimenzijah. Nočna omarica za doplačilo.
(15070001/01-02,04-05)

1.679,-

7-CONSKO ŽEPKASTO VZMETENJE

XXXL IZBIRA DODATKOV

XXXL IZBIRA VZMETNIC

Postelja Boxspring MADEIRA, dim. 180 X 200 cm, ogrodje oljen masivni hrast. Spodnji del vzmetenje bonel, srednji del žepkasto 7-consko
vzmetenje, nadvložek hladno valjana pena s snemljivo in pralno prevleko. Možnost naročanja v različnih barvah in dimenzijah. Na voljo je
velika izbira različnih vzmetnic in nadvložkov. (15070023/10)
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1.249,NASTAVLJIVO VZGLAVJE + ZABOJ

Postelja Boxspring DUBLIN, dim. 180 X 200 cm, spodnji del vzmetenje bonel, srednji del 7-consko žepkasto jedro, gornji del komfortni PUtoper debeline 4 cm s snemljivo in pralno prevleko na 40 °C. Vključno z zabojem za shranjevanje v nastavljivem vzglavju. Možnost naročanja
v različnih barvah. (22200289/01)

959,-

MOŽNOST IZBIRE TRDOT H2/H3
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Postelja Boxspring LAHORE, dim. 180 X 200 cm, podnožje vzmetenje bonel, vzmetnica 5-consko žepkasto vzmetenje, integriran nadvložek.
Snemljiva in pralna prevleka do 60 °C. Možnost izbire različnih trdot H2 in H3 in različnih dimenzij ter barv postelje. (26386001/01)

6. Preventiva sladkorne bolezni–po nekaj neprespanih nočeh so pri sicer
zdravih osebah, ugotovili simptome ki so povezani z diabetesom tipa 2.
7. Depresija–pomanjkanje spanja je povezano z nizko stopnjo serotina
v možganih. Osebe s pomanjkanjem serotina imajo večje tveganje za
pojav depresije. Nočno spanje igra pomembno vlogo v delovanju naših
možganov in direktno vpliva na razpoloženje.
8. Telesna teža–krajše spanje negativno vpliva na uravnoteženost hormona, ki nadzoruje apetit. Osebe, ki spijo manj kot 6 ur, imajo povečano
tveganje za debelost.
9. Lepota–med spanjem se naše telo regenerira in opomore, celice kože
in mišičnega tkiva se obnavljajo. Pomanjkanje spanja povečuje proces
staranja, koža izgublja čvrstost in elastičnost, nastanejo gube in temni
podočnjaki.
10. Kreativnost–spanje je pomembno za kreativno reševanje problemov.
Mnogi umetniki in znanstveniki so prišli do pomembnih idej in odkritij
ravno med spanjem ali takoj, ko so se zbudili.

KAKOVOST SPANJA
Vsi vemo, da se podnevi bolje počutimo, če se ponoči dobro naspimo.
Kakovosten in reden spanec pozitivno vpliva na naše zdravje. Po drugi
strani, pa se zaradi premalo spanja lahko razvije mnogo bolezni.

11 .Spanje za razvoj–odvisno od faz življenjske dobe imate različne
potrebe po količini spanja. Strokovnjaki zdravim, odraslim osebam
priporočajo med 7 in 9 ur , novorojenčkom (0–3 mes) 14 do 17 ur,
malčkom (4–11 mes) 12 do 15 ur spanja.

1. Stres–premalo spanja povzroči povišan krvni pritisk in hormon stresa.
Nevarnost visokega pritiska nam je vsem poznana, povišan kortizol pa je
povezan z depresijo, osteoporozo in motnjami presnove.
2. Spomin–v času nočnega spanja telo obdeluje informacije prejšnjega
dne, povezuje dogodke, izkušnje in občutke. Pomanjkanje spanja lahko
vodi do izgube spomina.
3. Intelektualna moč–reden spanec omogoča možganom, da obdelujejo
informacije hitro, kakovostno in lažje razumevajo nove pojme. Izboljša se
naša koncentracija in učenje postane lažje.
4. Imunski sistem–krepi se med spanjem. Pomanjkanje spanja zmanjšuje
odpornost telesa proti virusom in bakterijam. Dober spanec pomaga pri
hitrejšem okrevanju po bolezni.
5. Zdravje srca–pomanjkanje spanja povezujemo s povišanim pritiskom
in holesterolom, boleznimi srca, možganske kapi.

1.139,-

Postelja Boxspring OPACUS z dvema predaloma, dim. 180 X 200 cm. Spodnji del vzmetenje bonel, ležalni del žepkasto vzmetenje. Možnost
naročanja v različnih barvah in dimenziji 160 X 200 cm. (29080053/01)
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1.149,6 cm SPOMINSKE PENE

Postelja Boxspring IDAHO 2, dim. 180 X 200 cm. Barva: srebrna. Vzmetenje bonel/žepkasto vzmetenje 7 con/nadvložek s spominsko peno
6 cm. Snemljiva, pralna prevleka na 40 ˚C. Možnost naročanja v različnih barvah, dimenzijah in treh različnih stopnjah udobja. Vzglavniki in
pregrinjala za doplačilo. (22200167/01)

i

Vlaganje v kakovosten spanec
je vlaganje v lastno zdravje.
Dejstvo je, da smo učinkovitejši, če smo naspani. Spanje je življenjska potreba in osnovni pogoj, brez katerega človek ne
more preživeti. Znanstveniki trdijo, da tretjino svojega življenja preživimo med spanjem in da je največ okvar hrbtenice v
lumbalnem in vratnem delu. Hrbtenica je nosilna os našega telesa in njeno zdravstveno stanje vpliva na vse organe, zato je
ortopedska funkcionalnost vzmetnice izredno pomembna. Zdrav, kakovosten spanec je pomemben pri današnjem hitrem
življenjskem ritmu. Kakovostna postelja je dolgoročna investicija v vaš dom, zdravje in prihodnost, zato je izbiri prave
vzmetnice in kakovostne postelje treba posvetiti veliko pozornost.
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1.190,-

2 DVIŽNA ZABOJA ZA SHRANJEVANJE

Postelja Boxspring CALGARY, dim 180 X 200 cm, spodnji del vzmetenje bonell, srednji del 7-consko žepkasto jedro, gornji del komfortni PU
toper debeline 4 cm s snemljivo in pralno prevleko na 40 °C. Pri dim. 180 X 200 vključuje 2 dvižna zaboja za shranjevanje. Možnost naročila
različnih barv blaga. (22200287/01)

559,-

VZMETENJE BONEL

Postelja Boxspring NORMAL, dim. 160 X 200 cm, oblazinjenje v blagu sive barve. Podnožje vzmetenje bonel, ležalni del vzmetnica bonel,
nadvložek iz komfortne pene. Možnost izbire različnih barv blaga in dimenzij postelje. (29860015/01)
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1.119,-

VKLJUČNO Z VZMETNICO IN PODOM

XXXL IZBIRA VZGLAVIJ
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ELEKTRIČNI POMIK ZA DOPLAČILO

Oblazinjena postelja PESCARA, dim. 180 X 200 cm, vključno s pripadajočo vzmetnico s 5-conskim žepkastim vzmetenjem in podom z 28
letvicami. Možnost izbire različnih dimenzij, barv in oblik vzglavij. Električni dvig za doplačilo. (26380174/04)

KATERI JE PRAVILEN POLOŽAJ ZA SPANJE
Optimalen položaj med spanjem zagotavlja, da so pljuča dobro preskrbljena z zrakom,
pritisk na jetra in srce je zmanjšan, kolena ter kolki pa so razbremenjeni. Poleg tega sta
za nemoteno regeneracijo celotnega telesa temeljnega pomena usklajevanje živčnih
impulzov in preprečevanje motenj v krvnem ter limfnem sistemu. Vse to pripomore k
nemoteni regeneraciji telesa. Strokovnjaki kot optimalen položaj priporočajo položaj
na boku ali na hrbtu. Najverjetneje boste potrebovali nekaj časa, če se želite privaditi
na nov položaj, vendar boste ugotovili, da tako mirneje spite. Čas, ki ga preživite v
postelji, pa se vam bo večkratno izplačal.

Pretrdo ležišče:
Ležišče se ne prilega obliki bokov in
ramen, zato se hrbtenica ne more dovolj
pogrezniti v udoben položaj.

Premehko ležišče:
Telo se pregloboko pogrezne v ležišče,
hrbtenica je upognjena.

Optimalno ležišče:
Ležišče se prilagaja obliki bokov in
ramen, hrbtenici zagotavlja optimalno
oporo.

Hrbtni položaj:
To je najboljši položaj za spanje. Ležišče
mora biti relativno mehko ali pod
nastavljiv.
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769,-

DVIŽNI ZABOJ ZA SHRANJEVANJE

Postelja Boxspring PLURA, dim. 140X 200 cm, barva: bež, vzmetenje bonell višine 26 cm, na njem sta vzmetnica z žepkastim vzmetnim
jedrom višine 19 cm in nadvložek iz hladno lite pene višine 5 cm. Vključno s predalom za posteljnino. Možnost izbire različnih barv in dimenzij.
(20150004/01)

399,-
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Postelja EMA, dim. 120 X 200 cm, modre barve z belim okrasnim robom. Vzmetenje bonel, PU nadvložek. Možnost naročanja različnih
dimenzij in barv. (07550056/01-02)

299,-

XXXL IZBIRA BARV IN VELIKOSTI
Oblazinjena postelja INDRA, dim. 180 X 200 cm, oblazinjenje v blagu svetlo modre barve. Možnost
izbire različnih barv in dimenzij. Vzmetnica in pod za doplačilo. (25270298/03,01)

299,-

XXXL IZBIRA BARV IN VELIKOSTI
Oblazinjena postelja ISAR, dim. 180 X 200 cm, oblazinjenje v blagu svetlo sive barve. Možnost
izbire različnih barv in dimenzij. Vzmetnica in pod za doplačilo. (25270298/02)
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Dobrodošli doma

www.xxxlesnina.si

HVALA, KER NAM ZAUPATE
Dokazano najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.
Na podlagi raziskave, ki je potekala prek spletne ankete po metodi CAW-DEEPMA
(Computer Assisted Web Interviewing – Deep Mind Awareness) v izvedbi švicarske
organizacije ICERTIAS_ http://bestbuyaward.org/SLOVENIA-547LP65.
Cene v katalogu so v € in so informativnega značaja (veljale so v akciji od 1. do 30. 6. 2019). Za trenutne akcijske
cene se pozanimajte v najbližjem Lesnininem prodajnem centru. Nekatere fotografije prodajnih izdelkov v katalogu
so simbolične. Aranžerski material ni vštet v ceno izdelkov. Katalog ni prodajni, zato izdelkov iz kataloga ni mogoče
naročati po pošti ali telefonu. Napake v tisku so možne. Izdaja: LES-MMS d.o.o., Cesta na Bokalce 40, Ljubljana.
LSI07-9-l

LJUBLJANA, Center BRDO, C. na Bokalce 40
MARIBOR, Tržaška c. 33
LEVEC, Petrovče; Levec 71a
KRANJ, Cesta Staneta Žagarja 67
KRŠKO, Cesta krških žrtev 137a
JESENICE, Cesta železarjev 4b
VRTOJBA, pri Novi Gorici, Mednarodni prehod 10
KOPER, Ljubljanska c. 5a
MURSKA SOBOTA, Bakovska c. 1
NOVO MESTO, Ljubljanska c. 26

