
Dobrodošli doma

ZDRAVO SPANJE 
VAŠA SVETLA PRIHODNOST

XXXL izbira vzmetnic, ležišč in posteljnih podov priznanih blagovnih znamk!



2

Raziskave so pokazale, da je 78 let star človek prespal v postelji kar 205.875 ur ali 23,5 leta. 
Zato je zelo pomembno, da skrbite za dobrodejen spanec.

Tudi nam je zelo pomemben Vaš spanec, zato že desetletja aktivno sodelujemo z raziskovalci 
in proizvajalci, da omogočimo strankam odličen nočni počitek. 

Priporočljivo je, ne samo iz higienskih razlogov, temveč tudi zaradi boljšega počutja, da lež-
išče menjate vsaj vsakih 10 let.

Vzemite si čas in obiščite eno od naših prodajaln s pohištvom ter se sprostite ob profesional-
nem svetovanju. Pri tem je zelo pomembno, da preizkusite ležišča in tako ugotovite, katero 
Vam najbolj ustreza.

Veselimo se Vašega obiska in Vam že zdaj čestitamo za nakupu novega ležišča – prav zaradi 
Vašega zdravja.

Želimo Vam veliko veselja pri izbiri sanjske postelje in dobrodejen ter zdrav spanec!

Luka Potrebuješ,
Nabava program spanje,  
XXXL Lesnina Slovenija

Spoštovani kupec!
Ali veste, da človek v povprečju prespi tretjino svojega življenja?

To je: 
7,5 ure na dan;
229 ur na mesec;
1,3 tedna na mesec;
2.745 ur na leto;
16,6 tedna na leto.
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Osnovni tipi ležišč/vzmetnic

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 nudi eno osnovnih lastnosti kakovostnih 
ležišč, to je izvrstno podpiranje telesa. Posebna odprtocelična struktura por omo-
goča 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 s so HR-ležišča primerna za pode z dvižnim 
vzglavjem in vznožjem.

Posteljna ležišča iz lateksa imajo dobre ergonomske lastnosti. Zanje je značilna dobra točkovna elastičnost. Zaradi izjemnega prile-
ganja 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.

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 nudijo čvrsto oporo in hkrati udobje. Ležišča so pogosto zelo vzdržljiva, dobrih ergonomskih 
lastnosti in zelo elastična. Ležišča iz PU-pene ne priporočamo ljudem, ki se med spanjem močno potijo. Prav tako ležišča niso 
primerna za prostore s povečano vlago.

Vzmetnice z vzmetnim jedrom bonell so sestavljene iz vzmeti s štirimi navoji, ki so med seboj povezane s prožnimi spiralnimi ži-
cami iz jekla. Razlikujemo vzmetenja bonell z različno debelino žice vzmeti. Večja kot je debelina žice, težjim osebam je vzmetnica 
namenjena. Prednosti tega vzmetenja so: zračnost, stabilnost in dolga življenjska doba.

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 to-
plote 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.

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 nudi odlično podporo telesu in se pri-
lagaja 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.

HR-pena

Lateks

PU-pena

Vzmetno jedro bonell

Elastična pena Visco

Žepkasto vzmetno jedro
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Izbira ležišča

Napotki za nakup

Spanje regenerira organizem, mu vrača vitalnost, lepoto, sposobnost koncentracije in spomina, z eno besedo zdravje. Zato 
je zelo pomembno, na kakšni postelji prespimo tretjino svojega časa. Obremenitev posameznih delov bi morala biti na 
vseh delih sklepov enaka. Ležišče naj bo zasnovano tako, da zagotavlja hrbtenici kar največjo sprostitev. Včasih je veljalo 
prepričanje, da je kakovostno le trdo ležišče. Spanje na ležišču, ki se hrbtenici ne prilega popolnoma, je zelo nemirno. Na 
takem ležišču se med spanjem obrnemo od 25-do 55-krat na noč, ker telo poskuša razbremeniti bolj obremenjene dele. 
Na ustreznem ležišču, ki se nam prilega, se obrnemo le od 10-do 15-krat na noč.

Hrbtenica je sestavljena iz vretenc. Med vretenci leži medvretenčna 
ploščica, diskus. Spremembe medvretenčne ploščice so glavni vzrok 
za več kot 90 odstotkov bolečin v hrbtenici, zlasti v predelu vratu in 
križa. Pravih ukrepov za preprečevanje degeneracije diskusa ni. Na-
stane tako rekoč pri vsakem človeku prej ali pozneje, odvisno od kon-
stitucije, dela ...

Pravilno ležanje na ustrezni podlagi in na pravilnem materialu je po-
membno za preprečitev težav v hrbtenici. Podlaga mora biti obliko-
vana tako, da je notranji pritisk na diskus čim manjši. Raziskave so 
pokazale, da ležanje na hrbtu z ohranjenim naravnim položajem hrb-
tenice pomeni najmanjšo obremenitev za diskus. Če telo ni v narav-
nem položaju, se diskusi ne morejo obnoviti, postanejo tanki in krhki 
ter  lahko zdrsnejo iz svojega položaja.

Idealno ležišče je tisto, ki zadovoljuje Vaše specifične potrebe po udobju. Ležišče je Vaša dolgoročna investicija v zdravje 
in prihodnost. Najboljše je tisto, ki odgovarja Vašemu telesu, stilu življenja in potrebam. Zahvaljujoč modernim načinom 
proizvodnje in uporabi visokokakovostnih materialov renomiranih svetovnih proizvajalcev, Vam nudimo ležišča različnih 
sestav ter karakteristik, s čimer lahko zadovoljimo Vaše potrebe. Vsekakor pred nakupom dobro preizkusite ležišče v enem 
od naših salonov.

Nakup ležišča je zahtevna naloga. Za Vas smo pripravili seznam stvari, da se boste lažje in pravilno odločili:

- Testiranje z ležanjem. Vzemite si čas. Preverite več ležišč v različnih spalnih položajih.

- Izbirajte s parterjem. Če se odločate za zakonsko ležišče, mora to ustrezati obema. Morda partnerju ustreza drugač-
no ležišče. 

- Izbira trdote. Običajno poznamo dve ali tri različne trdote. Načeloma velja, da so mehkejša ležišča za lažje ljudi, trša 
za težje. Zanesite se na svoj občutek in izberite tisto, ki ustreza Vam. Pri partnerskih ležiščih nekateri proizvajalci 
omogočajo nakup dveh trdot v enem ležišču.

- Izbira materiala. Pred nakupom razmislite ali, Vam ustreza spati na bolj hladnem, toplem, mehkem ali trdem ležišču.
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Kateri je pravilen položaj za spanje

Optimalen položaj med spanjem zagotavlja, da so pljuča dobro preskrblje-
na 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.

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

Telo se pregloboko pogrezne  v ležišče, hrb-
tenica je upognjena.

Ležišče se prilagaja obliki bokov in ramen, 
hrbtenici nudi optimalno oporo.

To je najboljši položaj za spanje. Ležišče 
mora biti relativno mehko, pod pa nastavljiv.

Pretrdo ležišče:

Premehko ležišče:

Optimalno ležišče:

Hrbtni položaj:
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Nega in vzdrževanje ležišča

Standardne dimenzije

Redno obračanje
Vzmetnice je treba redno obračati. Menjavamo zgornjo in 
spodnjo stran ter vzglavje in vznožje. Obračanje priporo-
čamo pri vsaki menjavi posteljnine. 

Sesanje
Dva-do trikrat letno je potrebno sesanje. Pri tem je po-
membno, da ne sesamo z največjo jakostjo, da ne pose-
samo vlaken iz prevleke. 

Redno pranje prevleke
Pralne prevleke popolnoma ločite in perite vsak del po-
sebej, in sicer zaradi dolgega sušenja. Mokrih prevlek ne 
sušiti v sušilnem stroju. Za daljšo dobo vzmetnice pripo-
ročamo zaščito za vzmetnice.

Redno zračenje
Pri spanju vsako noč izgubite do pol litra tekočine, zato je 
treba vaše ležišče redno zračiti.

Standardne dimenzije so dimenzije, ki jih ima dobavitelj praviloma na zalogi. Pri posebnih dimenzijah je ponavadi potrebno 
doplačilo, podaljša pa se tudi dobavni rok.

Standardne dimenzije so se v zadnjih letih spremenile. Predvsem sta na to vplivala povišanje povprečne višine prebivalstva 
in želja po večjem udobju. Trenutno je največje povpraševanje po dimenziji 90 X 200 cm. Standardna dolžina ležišča je 200 
cm, širine pa so 80, 90, 120, 140, 160 in 180 cm.

Proizvajalci ponujajo tudi daljše vzmetnice, pogosta izbira je 210 ali 220 cm. V ponudbi so tudi ležišča za ljudi s prekomerno 
telesno težo.

180 cm

160 cm

140 cm

120 cm

90 cm

80 cm
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Piktogrami

BONELL
JEDRO

PRAKTIČNO
PAKIRANJE

PES VLAKNA

ALOE VERA

KOKOSOVA VLAKNA

ŽEPKASTO
JEDRO

HR PENA

VISCO 
PENA

VISCOGEL
PENA

STOPNJA
TRDOTE 1

MEHKO

STOPNJA
TRDOTE 2
SREDNJE

TRDO

STOPNJA
TRDOTE 3

TRDO

3-ZONSKO
JEDRO

5-CONSKO
JEDRO

7-CONSKO
JEDRO

Praktično pakiranje. Ležišča so 
zvita v rolo za lažji transport.

PES-vlakna, poznana kot 
poliestrska vlakna. Najpogosteje 
so všita v prevleko ležišča, ki ji 
dajejo mehkobo.

Kokosova vlakna se uporabljajo 
pri vzmetnicah bonell. 
Preprečujejo, da občutimo 
vzmeti pod nami.

Aloe Vera mikro vlakna vsebu-
jejo esenco aloje vere, delujejo 
antibakterijsko, antistresno in 
blagodejno vplivajo na kožo.

Ležišča iz HR-pene. HR je angleška 
kratica za HIGH RESILIENT, kar pomeni 
veliko elastičnost. Uporablja se tudi na-
ziv »hladno valjana pena«.

Ležišča iz lateksa. Lateks je naravni 
material, zaradi izjemnega prileganja 
telesu so odlična izbira.

Ležišča iz elastične pene Visco, pozna-
ne kot spominske pene (»memory«). 
Popolnoma se prilagajajo obliki telesa.

Ležišča iz pene ViscoGel. Izredno ka-
kovosten in udoben material, ki v sebi 
združuje izredne lastnosti gela in elas-
tične pene Visco. Elastična pena Visco je 
poznana tudi kot spominska (»memo-
ry«) pena. Gel zaradi svoje sestave učin-
kovito odvaja odvečno toploto.

Vzmetnice z več anatomskimi conami. 
Vzmetnica se mora prilagoditi telesu 
spečega. Telo se mora med spanjem 
optimalno sprostiti, zato so priporočljive 
vzmetnice z več anatomskimi conami. V 
predelih večje obremenitve (npr. v predelu 
ramen in bokov) so mehkejše in obratno. 
Na voljo so vzmetnice s 3, 5 in 7 conami.

Trdota

Glede na težo telesa je treba izbrati pri-
merno trdoto ležišča. Udobje pri ležanju 
občutimo le pri ležiščih, ki se nam opti-
malno prilegajo. 

Stopnja trdote 1 (mehko),  
do cca 60 kg

Stopnja trdote 2 (srednje trdo),  
do cca 80kg

Stopnja trdote 3 (trdo),  
od cca 80 kg

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.

Žepkasto vzmetno jedro. Viso-
kokakovostne vzmeti sodčaste 
oblike so vsaka zase všite v po-
sebne žepke iz blaga. Žepkasta 
jedra so med seboj povezana in 
skupaj tvorijo vzmetno jedro.

Ležišča iz PU-pene.  Jedra iz 
poliuretanske ali PU-pene so 
izredno fleksibilna, elastična in 
obstojne oblike. Dobro se prila-
gajajo telesu.

Ležišča iz pene Flexyfoam.  
Izredno vzdržljiva, zračna in 
udobna poliestrska pena z 
izjemnimi ortopedskimi last-
nostmi pri podpiranju telesa.

PU PENA

FLEXYFOAM PENA

LATEX
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Dejstvo je, da smo učinkovitejši, če smo dobro naspani. Spanec je 
osnovna življenjska potreba in pogoj, brez katerega niti človek niti žival 

ne more dolgo preživeti. Znanstveniki trdijo, da tretjino svojega življenja prespi-
mo in da je ob pomanjkanju spanja ali ob nekakovostnem spancu hrbtenica prvi organ, ki 

trpi. Hrbtenica je osnova našega telesa in njeno zdravstveno stanje vpliva tudi na vse ostale organe 
ter na mehansko gibljivost udov. Ortopedska funkcionalnost vzmetnice je temeljnega pomena za zdravo 

hrbtenico in preprečevanje poškodb, kakovosten ter zdrav spanec pa obvezen pri današnjem hitrem 
življenjskem tempu. Kakovostno ležišče je dolgoročna investicija v Vaš dom, zdravje in priho-

dnost. Telo išče med spanjem najudobnejši položaj in kakovostno ležišče odigra pri 
tem ključno vlogo.  

› Vzmetno jedro iz nerjavečega jekla, z dvema jekleni-
ma okvirjema, višina vzmetnice pribl. 30 cm

› Patentirana struktura

› Vzmetno jedro Kingsize, višine pribl. 20 cm, z dvema 
jeklenima okvirjema za večjo stabilnost in dolgotra-
jno uporabo

› 500 vzmeti v ležišču velikosti 100 X 200 cm

› Plast hladne pene z elementi, ki omogočajo 
prezračevanje, višina pribl. 4 cm

› Posteljni nadvložek iz hladne pene z elementi, ki 
omogočajo prezračevanje, integriran v ločeno  
prevleko, višina pribl. 4 cm

› Prevleka je primerna za pranje pri temperaturi  
do 60 °C

› Visokokakovostna tkanina z vlakni Smartcel™  
sensitive za nego in zaščito

› Vzmetno jedro iz nerjavečega jekla, z dvema jekleni-
ma okvirjema, višina vzmetnice pribl. 33 cm

› Patentirana struktura

› Vzmetno jedro Skyscraper, višine pribl. 20 cm, z 
dvema jeklenima okvirjema za večjo stabilnost in 
dolgotrajno uporabo

› 1000 vzmeti v ležišču velikosti 100 X 200 cm

› Plast hladne pene z elementi, ki omogočajo 
prezračevanje, višina pribl. 4 cm

› Posteljni nadvložek iz pene Visco, integriran v 
ločeno prevleko, višina pribl. 4 cm

› Prevleka je primerna za pranje pri temperaturi  
do 60 °C

› Visokokakovostna tkanina z vlakni Smartcel™  
sensitive za nego in zaščito

ŽEPKASTO
JEDRO

7-CONSKO
JEDRO

HLADNO LITA
PENA

60

PRALNO NA

ŽEPKASTO
JEDRO

7-CONSKO
JEDRO

HLADNO LITA
PENA

60

PRALNO NA
VISCO 
PENA

***(23350019/04)

****(23350019/02)

ALL
in 

ONE

ALL
in 

ONE

Skupna višina

30 cm

Skupna višina

33 cm

379,-
539,-

469,-
669,-
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Omogočati mora večurno spanje in sprostitev mišic hrbteni-
ce, da popustijo tudi vse ostale napetosti. Zato morate izbiri pra-
vega ležišča in kakovostne postelje nameniti veliko pozornosti, saj je to na-
ložba v Vaše zdravje! 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 je za nemoteno regeneracijo celotnega telesa temeljnega pomena usklajevanje živčnih impulzov 
in preprečevanje motenj v  krvnem ter limfnem sistemu. Strokovnjaki kot optimalen položaj priporočajo 
položaj na boku ali 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.

› Vzmetno jedro iz nerjavečega jekla, s tremi jekleni-
mi okvirji, višina vzmetnice pribl. 35 cm

› Patentirana struktura

› Vzmetno jedro Duokomfort, višine pribl. 20 cm,  
s tremi jeklenimi okvirji za večjo stabilnost in  
dolgotrajno uporabo

› 2 X 500 vzmeti v ležišču velikosti 100 X 200 cm

› Plast hladne pene z elementi, ki omogočajo 
prezračevanje, višina pribl. 4 cm

› Posteljni nadvložek iz gela in pene Visco v ločeni 
prevleki, višina vsakega pribl. 4 cm

› Prevleka je primerna za pranje pri temperaturi  
do 60 °C

› Visokokakovostna tkanina z vlakni Smartcel™  
sensitive za nego in zaščito

› Vzmetno jedro iz nerjavečega jekla, z jeklenim  
okvirjem, višina vzmetnice pribl. 35 cm

› Patentirana struktura

› Izjemno elastično žepkasto vzmetno jedro z  
jeklenim okvirjem za večjo stabilnost in dolgotrajno 
uporabo

› 2 X 1000 vzmeti v ležišču velikosti 100 X 200 cm

› Visokokakovostna tkanina z vlakni Smartcel™  
sensitive za nego in zaščito

› Prevleka – dvojna tkanina iz jerseja (64 % poliestra 
in 36 % viskoze)  za dodatno udobje, snemljiva in 
primerna za pranje pri temperaturi do 60 °C.

› Možnost izbire stopnje trdote in nestandardnih 
dimenzij vzmetnic

HLADNO LITA
PENA

ŽEPKASTO
JEDRO

7-CONSKO
JEDRO

60

PRALNO NA

ŽEPKASTO
JEDRO

7-CONSKO
JEDRO

60

PRALNO NA
VISCO 
PENA

*****(23350019/07)

******(23350019/10)

ALL
in 

ONE

ALL
in 

ONE

Skupna višina

35 cm

Skupna višina

35 cm

619,-
889,-

729,-
1.039,-
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Vzmetnica, trislojno enostransko jedro. Stična površina iz pene Fusion, podporna hladna 
pena in 1000 vzmeti v žepkih. Pralna prevleka vsebuje tkanino Tencel. Možnost naročanja v 
različnih dimenzijah.
Letvena podlaga, 42 gibljivo vpetih vzmetnih letev v trojnih kapah, ležalno udobje po vsej 
ležalni površini, 6 X cona za naravnavanje podporne moči v območju medenice, visokokako-
vostni mehanski spust ramen. (23250106/02;0109/01)

ZRAČNOST
PRILAGODITEV TELESA

PO
DP

OR
A 

TE
LE

SA

RAZBREMENITEV PRITISKA

ELASTIČNOST

fusion

Ležišče, trislojno jedro višine 20 cm, enostransko uporabno. Visokokakovo-
stna hladna pena v kombinaciji s popolnoma novo dimenzijo udobja Fusion. 
Prijetna lastnost ugreza in najvišja nosilnost. Možnost naročanja v različnih 
dimenzijah. 

Letvena podlaga, 28 trajno elastičnih vzmetnih letev iz vezanega lesa, 
naravnavanje podporne moči v območju medenice, nastavlji-

vo vzglavje in vznožje. (23250105/01;0108/01)

Z ZADRGO

60

PRALNO NA

HR PENA

22
cm

159,-
194,-

599,-
758,-
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Ležišče, visokokakovostno večplastno jedro iz pene, višina jedra 20 cm, trdota 2 in 3 (srednje trdo in trdo), ergonomična sestava jedra z raz-
deljenimi ležalnimi conami, različna struktura slojev in učinkovanje materialov, skupna višina pribl. 22 cm, stična površina iz zelo fleksibilne 
mehke pene Visco, takojšnja fina prilagoditev, srednja plast nosilni Visco, prijetna lastnost ugreza, spodnja plast profilirana HRpena (high 
resilience), telesu ustrezna podpora in prijetna cona ramen, zelo elastična pletena prevleka za maksimalno prilagoditev obrisu telesa ter 
hiter prenos vlage, trajno funkcionalna z deležem elastana, prevleka snemljiva in pralna do 60 °C, 3-stranska zadrga. Možnost naročanja v 
različnih dimenzijah. 
Pod, 42 gibljivo vpetih letev v trojnih kapah, 6 X cona 
za naravnavanje podporne moči v območju me-
denice. Visokokakovostni mehanski spust 
ramen.  (23250107/01;0109/01)

STOPNJA
TRDOTE 2
SREDNJE

TRDO
VISCO 
PENA

Z ZADRGO

STOPNJA
TRDOTE 3

TRDO

60

PRALNO NA

22
cmHR PENA

ANTI 
ALERGIJSKI

STOPNJA
TRDOTE 2
SREDNJE

TRDO
ŽEPKASTO

JEDRO Z ZADRGO

STOPNJA
TRDOTE 3

TRDO HR PENA

60

PRALNO NA

24
cm

329,-
549,-

229,-
285,-

529,-
662,-

229,-
285,-
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Vzmetnica , 
7-consko žepkasto 

vzmetno jedro z oblogo iz 
elastične pene Visco. 7-consko 

žepkasto vzmetenje ima veliko pred-
nost pred ostalimi žičnimi jedri, saj se pod 

pritiskom premakne le posamezna vzmet in ne vse 
vzmeti okrog nje. Vsaka vzmet se na pritisk telesa odzi-

va neodvisno od ostalih, kar je osnovna značilnost kakovostnih 
vzmetnic. S tem je omogočena optimalna podpora telesa in hrbtenice 

med ležanjem, mišice se sprostijo in telo lahko tone v miren ter zdrav spa-
nec. Elastična spominska („memory“) pena Visco je termoaktiven material, ki se 

popolnoma prilagaja posamezni obliki telesa, saj s svojimi termoaktivnimi lastnostmi 
reagira na temperaturo in težo telesa v vsaki posamezni točki. Tako se lahko med ležanjem teža 

odlično razporedi, pritisk na telo pa se zmanjša, kar izboljša cirkulacijo in poskrbi za prijeten občutek 
popuščanja pritiska v telesu. Možnost naročanja v različnih dimenzijah. (06980276/01)

Vzmetnica z 
žepkastim vzme-

tnim jedrom in oblogo 
iz PU-pene. Takšno jedro 

ima številne prednosti v primerja-
vi z običajnimi žičnimi jedri, saj se pod 

pritiskom premakne le posamezna vzmet in 
ne vse. Vsaka vzmet se na pritisk telesa odziva 

neodvisno od ostalih, kar je osnovna značilnost kako-
vostnih vzmetnic. S tem je omogočena optimalna podpora 

telesa in hrbtenice med ležanjem, mišice se sprostijo in telo lahko 
tone v miren ter zdrav spanec. Možnost naročanja v različnih dimenzi-

jah. (06980156/01)

PES VLAKNA OBRAČATI
VISCO 
PENA

ŽEPKASTO
JEDRO

7-CONSKO
JEDRO

23
cmSVILA

OBRAČATI
ŽEPKASTO

JEDRO
5-CONSKO

JEDRO

18
cm

5-CONSKO ŽEPKASTO VZMETENJE

SPOMINSKA PENA

ŽEPKASTO VZMETENJE

439,-
627,-

139,-
SUPER CENA
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3-DELNI SET

STOPNJA
TRDOTE 2
SREDNJE

TRDO

OBRAČATI

PU PENA

Z ZADRGO

5-CONSKO
JEDRO

STOPNJA
TRDOTE 3

TRDO

40

PRALNO NA

22
cm

HR PENA

VISCO 
PENA

ŽEPKASTO
JEDRO

Z ZADRGO

40

PRALNO NA

21
cm

7-CONSKO
JEDRO

Vzmetnica je 5-conska 
vzmetnica, ki ima v osno-

vi žepkasto vzmetno jedro, obo-
jestransko obloženo s plastmi HR-pene. 

Žepkasto vzmetenje je izjemno udobno, saj so 
vzmeti posamezno všite v žepke in povezane v jedro, 

zato se upogibajo pod težo telesa, neodvisno ena od druge. 
To pomeni, da reagira samo tista vzmet, ki je obremenjena. Tako se 

vzmetnica enakomerno prilagaja telesu in ga izjemno kakovostno podpira 
v vseh točkah, kar je še posebej pomembno v predelu hrbtenice. Ker se ta tip vz-

metnice upogiba samo na mestih pritiska, obračanje enega partnerja ne moti drugega. 
Če k temu dodamo še vse prednosti HR-pene, s katero je to jedro obojestransko obloženo, 

dobimo vzmetnico visoke stopnje udobja in vrhunske kakovosti. V eni vzmetnici imamo dve trdoti, 
H2 in H3. Prevleka: dvoslojna tkanina Sensity, ki izpolnjuje zahteve Oko-Tex Standarda 100, obojestransko 

prešita s PES-vato in z retexom. Prevleka je snemljiva in pralna pri 40 °C. Možnost naročanja v različnih dimen-
zijah. 389,- (06980180/09)

Vzmetnica je izjemno ka-
kovosten tip vzmetnice, katere 

osnova je izdelana iz večconskega 
žepkastega vzmetenja s kombinacijo vzmeti 

dveh različnih trdot. Dodatno kakovost vzmetnice 
zagotavlja visokokakovostna tkanina prevleke, obde-

lana z alojo vero, ki se lahko pere pri temperaturi do 40 °C. 
Večconsko žepkasto vzmetno jedro pomeni različno trdoto jedra, ki 

ustreza delu telesa v vsaki izmed con, dosežemo jo s kombinacijo žice dveh 
različnih debelin. To omogoča, da se telo bolje pogrezne v vzmetnico v predelu 

ramen in bokov, ledveni predel hrbtenice pa je odlično podprt, kar zagotavlja miren in 
zdrav spanec. Prevleka: tkanina z alojo vero, ki izpolnjuje zahteve Oko-Tex Standarda 100, 

prešita s PES-vato in z retexom. Prevleka ima tristransko zadrgo in je pralna pri 40 °C. Možnost 
naročanja v različnih dimenzijah. (06980043/01)

Vzmetnica, 7-consko žepkasto 
jedro s PU-peno in spominsko 

peno Visco. Žepkasto vzmetno jedro 
v kombinaciji s slojem PU in spominske 

pene Visco daje vrhunsko podporo telesu. 
Snemljiva pralna prevleka s kašmirjem. Možnost 

naročanja v različnih dimenzijah. (20310004/01)

DVE TRDOTI V ENI VZMETNICI

PREVLEKA IZ KAŠMIRJA

ALOJA VERA

ALOE VERA

OBRAČATI

ŽEPKASTO
JEDRO

Z ZADRGO

5-CONSKO
JEDRO

40

PRALNO NA

269,-
389,-

199,-
289,-

159,-
199,-
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OBRAČATIPU PENA

20
cmŽEPKASTO

JEDRO

BONELL
JEDRO OBRAČATI

19
cm

1 Vzmetnica, žepkasto vzmetno jedro, oblazinjenje iz elastične mreže in PU-pene. Prijetna pre-
vleka iz tkanine Jacquard, ki ustreza zahtevam standarda Öko - Test 100, prešita s silikonizira-
nim PES-vlakni. Višina 20 cm. Možnost naročanja v različnih dimenzijah. (29860002/01)

2 Vzmetnica ima v svoji osnovi klasično vzmetno jedro bonell, ki je obojestransko obloženo z 
lateksiranimi kokosovimi vlakni. Z lateksiranjem se kokosovim vlaknom izboljšajo karak-
teristike in poveča elastičnost, hkrati pa se povečata tudi čvrstost ter trajnost. Zaradi teh 
lastnosti je lateksirani kokos odlična obloga za vzmetno jedro bonell, ker preprečuje, da 
bi se pri ležanju pod telesom občutilo obliko vzmeti. Prevleka vzmetnice Ortopedic Plus je 
izdelana iz antibakterijske tkanine SiIver Plus. Poleg tega, da ima izredno prijetno in mehko 
površino, ima ta tkanina v sestavi svojih vlaken srebro, zaradi česar je odporna proti pršicam 
in drugim mikroorganizmom ter je tako izjemno primerna za osebe z alergijami. Vzmetnica 
je na zimski strani prešita z volno, na poletni pa z bombažem, kar omogoča ugodno spalno 
klimo v vsakem letnem času. Pena Flexifoam® je izredno vzdržljiva, zračna in udobna polie-
strska pena z izjemnimi ortopedskimi lastnostmi pri podpiranju telesa. Možnost naročanja v 
različnih dimenzijah. (06980019/15)

3 Vzmetnica ima v svoji osnovi vzmetno jedro bonell, ki je obojestransko obloženo z lateksira-
nimi kokosovimi vlakni, ki so oblikovana v ploščo. Tkanina je obdelana z naravnimi eterični-
mi olji, s katerimi pridobi izvrstne antibakterijske lastnosti. Na ta način izjemno učinkovito 
odganja pršice in molje. Prevleka je na poletni strani prešita s PES-vlakni, kar zagotavlja 
prijeten občutek hlajenja v vročih poletnih dneh, ovčja volna na zimski strani pa nas med 
zimo greje. Možnost naročanja v različnih dimenzijah. (06980018/05)

4 Vzmetnica, jedro vzmetenje bonel, ojačano s plastjo filca. Dodatno je obložena s plastjo PU-
-pene, tekstilna prevleka s sintetično vato, višina 19 cm. Možnost naročanja v različnih di-
menzijah. (29860001/01)

5 Set: vzmetnica + posteljni pod. 
Vzmetnica: 5-consko žepkasto jedro s 300 vzmetmi, ločenimi s tekstilno vrečko, kar omo-
goča točkovno prilagodljivost. Zelo kakovostna dvojna snemljiva in pralna prevleka do 60 °C. 
Ročaji za obračanje. Višina 25 cm, trdota H3. Možnost naročanja v različnih dimenzijah. 
Pod: 14 dvojnih letvic, pritrjenih z elastičnimi kapicami iz kavčuka, po sredini povezane letvi-
ce s tremi pasovi, individualna nastavitev trdote v ledvenem delu. Višina 5,5 cm. (26380177/01)

VZMETNICA1

VZMETNICA2

VZMETNICA4

VZMETNA JEDRA BONELL

139,-
212,-

83,90
128,-

2.449,-
3.636,-
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ANTI 
BAKTERIJSKI

BONELL
JEDRO OBRAČATI

PREVLEKA 
POLETJE-ZIMABOMBAŽ OVČJA VOLNA

29
cm ANTI 

BAKTERIJSKI
BONELL
JEDRO OBRAČATIKOKOSOVA VLAKNA

PREVLEKA 
POLETJE-ZIMA

21
cm

SET: VZMETNICA  
+ POSTELJNI POD

5

VZMETNICA3

VZMETNICA + POSTELJNI POD

POSTELJNI SET:  
5-CONSKA ŽEPKASTA VZMETNICA

229,-
329,-

289,-
361,-

2.449,-

159,-
SUPER CENA
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Ležišče je 7-consko ležišče, izdelano 
iz kombinacije pene ViscoGel in profili-
rane PU-pene različne elastičnosti. Odlično se 
prilagaja individualni obliki telesa in na ta način zago-
tavlja visoko raven udobja. Pena ViscoGel je izjemno kako-
vosten in udoben material, ki združuje izredne lastnosti obeh ma-
terialov  – gela in elastične pene Visco.  Možnost naročanja v različnih 
dimenzijah. (06980197/01)

PU PENA Z ZADRGO

40

PRALNO NA
7-CONSKO

JEDRO

29
cmVISCOGEL

PENA

Vzmetnica, je 7-conska vzmetnica vrhunske kako-
vosti, sestavljena iz kombinacije mini žepkastih vzmeti, 
profilirane HR-pene in pene Visco. S tem vzmetnica združu-
je najboljše karakteristike vseh treh materialov. Visokokakovostna 
prevleka vzmetnice LESNINA GRAND je sestavljena iz posebne tkanine 
Bamboo, ki je sestavljena iz naravnih bambusovih vlaken, ki so naravno an-
tibakterijska in preprečujejo razvoj pršic ter raznih bakterij. Ta tkanina je izjemno 
mehka in svilena na dotik ter koži prijazna. Prevleka s tkanino Bamboo je prešita s svilo 
in z volneno vato. Možnost naročanja v različnih dimenzijah. (06980110/02)

40

PRALNO NA
ANTI 

BAKTERIJSKI OBRAČATI
VISCO 
PENA Z ZADRGO

7-CONSKO
JEDRO

23
cm

BAMBOO PREVLEKA

HR-PENA IN SPOMINSKA PENA VISCO

429,-
619,-
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SKYCELL PENA

Ležišče je 7-consko ležišče, izdelano iz kombina-
cije elastične pene Visco in HR-pene različne elastič-
nosti. Odlično se prilagaja individualni obliki telesa in na ta 
način zagotavlja visoko raven udobja. Prevleka ležišča je izdelana 
iz posebne, izrazito udobne dvoslojne tkanine Silverguard, ki vsebuje 
v svoji sestavi srebro in je zato naravno antibakterijska. Tkanina preprečuje 
nastajanje pršic in razvoj bakterij ter plesni. Možnost naročanja v različnih dimen-
zijah. (06980108/12)

ANTI 
BAKTERIJSKI OBRAČATIZ ZADRGO

40

PRALNO NA
7-CONSKO

JEDRO

PENA VISCO-GEL

VISCO + HR-PENA

349,-
499,-

419,-
594,-

2.449,-
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Ležišče odlikuje jedro iz profilirane pene Flexyfoam s 7 co-
nami. Pena Flexifoam® je izjemno vzdržljiva, zračna in udobna 
poliestrska pena, ki ima izjemne ortopedske značilnosti pri podpira-
nju telesa. Prevleka: pletivo/tkanina, ki izpolnjuje zahteve Öko-Tex Stan-
darda 100, zgornja plast je prešita s PES-vato, PU-peno in z retexom. Jedro: 
kombinacija profilirane pene Flexifoam® in PU-pene. Možnost naročanja v različnih 
dimenzijah. (06980255/01)

ANTI 
BAKTERIJSKI OBRAČATI

VISCO 
PENA Z ZADRGO

40

PRALNO NA
7-CONSKO

JEDRO

24
cm

Vzmetnica je 7-consko ležišče, sestavljeno iz kombina-
cije profilirane HR-pene in pene Visco. HR-pena je izjemno 
elastična in udobna. Spominska pena Visco je termoaktiven ma-
terial, ki reagira na temperaturo in težo telesa. Prevleka: pletivo/tka-
nina, ki izpolnjuje zahteve Oko-Tex Standarda 100, obojestransko prešita 
s PES-vato in z retexom. Prevleka je snemljiva in primerna za pranje pri 40 °C. 
Možnost naročanja v različnih dimenzijah. (06980256/01)

OBRAČATI
VISCO 
PENA Z ZADRGO

40

PRALNO NA
7-CONSKO

JEDRO HR PENA

HR-PENA IN SPOMINSKA PENA VISCO

149,-
209,-

2.449,-

199,-
SUPER CENA
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Ležišče, jedro je 
sestavljeno iz oboje-
stransko 3D-profilirane 
pene SkyCell srednje trdo-
te, ki v kombinaciji s prevleko 
Relaxtic pričara občutek masaže. 
Antibakterijska prevleka je prešita s 
PES-vato in reteksom ter snemljiva in 
pralna. Možnost naročanja v različnih di-
menzijah. (20310002/01)

Ležišče, jedro iz poliuretanske pene, srednje 
trdote. Odlikujejo ga obstojnost, zračnost in 
odvajanje toplote. Višina 13 cm. Snemljiva in an-
tibakterijska prevleka, pralna na 40 ̊ C. Možnost na-
ročanja v različnih dimenzijah. (07550039/01)

Ležišče,  
visokokakovostna 
PU-pena. Primerno 
za dodatno ležišče. Prevleka: 
dekorativna tkanina, ki izpolnjuje 
zahteve Oko-Tex Standarda 100, prešita s PU-
-peno, PES-vato in z retexom. Praktično pakiranje v 
rolo s premerom pribl. 30 cm omogoča enostaven prevoz in 
prenašanje. Možnost naročanja v različnih dimenzijah. (06980165/02)

PES VLAKNA OBRAČATIPU PENA

19
cmZ ZADRGO

40

PRALNO NA
SKYCELL

PENA

Ležišče, jedro iz poliuretanske pene, ve-
čje trdote in plast 2 cm visokoelastične 

spominske pene. Spominska pena zago-
tavlja popolno prilagoditev telesu. Višina 16 

cm. Antibakterijska prevleka iz bombažnih in 
sintetičnih vlaken. Možnost naročanja v različnih 

dimenzijah. (07550028/02)

ANTI 
BAKTERIJSKI OBRAČATIPU PENA

VISCO 
PENA

16
cm

ANTI 
BAKTERIJSKI

STOPNJA
TRDOTE 2
SREDNJE

TRDO OBRAČATIPU PENA

13
cmZ ZADRGO

40

PRALNO NA

PES VLAKNA OBRAČATIPU PENA
PRAKTIČNO
PAKIRANJE

14
cm

PRAKTIČNO PAKIRANJE

129,-
159,-

139,-
189,-

99,90
142,-

89,90
129,-

2.449,-
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Inovativna 
tehnologija 
Hi-Low TM 

žepkastih 
vzmeti

Sledi 
individualnemu 

obrisu telesa

PREOBLEKA –  
Bogata pletenina z viskozo,  
pralna, protibakterijska
• Bogata pletenina je mešanica  

nežne viskoze in zračnih poliestrskih vlaken.
• Snemljiva in pralna preobleka pri 40°C.
• Protibakterijska zaščita Silver na osnovi srebrovih ionov.
• Nežna prevleka je prešita s sintetično vato za puhast občutek.

PODPORA – 5-consko ergonomsko žepkasto vzmeteno jedro
• Izjemna točkovna prilagodljivost in optimalna podpora.
• Optimalno kroženje zraka v žepkastih vzmeteh in prijetna spalna klima.

UDOBJE – Spominska pena
• 4,5-centimetrska plast spominske pene učinkovito razbremeni mišice in sklepe.
• Spominska pena se občutljivo odziva na toploto in pritisk telesa  

zaradi svoje prilagodljivosti ter termoaktivne sestave.
• Zmanjša povratni pritisk ležalne površine na telo, zato  

so mišice popolnoma sproščene.
(13320004/03)

Občutite učinek sproščenosti Psammos, kot bi ležali v pesku. Vrhunsko ležišče meblojogi® 
Psammos z inovativno tehnologijo zračnih žepkastih vzmeti Hi-Low™ za optimalno podporo in 
prilagajanje telesu ter s perforiranim lateksom.

Pogreznite se v mehak objem Perle, kot bi spali na oblaku. Vrhunsko ležišče meblojogi® Perla z 
ergonomskimi žepkastimi vzmetmi za optimalno podporo in prilagajanje telesu ter s spominsko peno.

PREVLEKA –  
Zračna pletenina,  
pralna, protibakterijska
• Zračna pletenina iz poliestrskih vlaken, ki odbijajo vlago.
• Nežna prevleka je prešita s sintetično vato za puhast občutek.
• Snemljiva in pralna prevleka pri 40 °C.
• Protibakterijska zaščita Silver na osnovi srebrovih ionov.

MATERIALI
IZ EU

SINTETIČNA
VLAKNA Z ZADRGO

40

PRALNO NA
ANTI 

BAKTERIJSKI

ŽEPKASTO
JEDRO

OEKO-TEX
CERTIFICATE 100

CLASS 1

25
cm

OEKO-TEX
CERTIFICATE 100

CLASS 1

MEMORY
PENA

ANTI 
ALERGIJSKI

5 ANATOMSKIH
CON TRDOTA

HARD
NORMAL

PODPORA – Inovativna tehnologija žepkasto vzmetenega jedra Hi-Low™
• Aktivno prilagajanje telesu z različnimi višinami posameznih vzmeti - edinstvena kombinacija 

postavitve nižjih in višjih vzmeti omogoča personalizirano podporo telesu.
• Udobje, zračnost in podpora – razlika v višini vzmeti ustvarja izjemno udobje in zračnost, 

osrednji del pa daje ustrezno podporo.

UDOBJE – Lateks, juta
• 4-centimetrska plast perforiranega lateksa dodatno točkovno podpre telo.
• Razbremeni pritisk na telo v najtežjih predelih.
• Utrjeno z juto za večjo čvrstost površine.
(13320022/01)

26
cm

MATERIALI
IZ EU

SINTETIČNA
VLAKNA Z ZADRGO

40

PRALNO NA

ANTI 
BAKTERIJSKI

ŽEPKASTO
JEDRO LATEXTRDOTA

NORMAL JUTINA
VLAKNA

OEKO-TEX
CERTIFICATE 100

CLASS 1

OEKO-TEX
CERTIFICATE 100

CLASS 1

VISKOZNA
VLAKNA

izberite   ležišče

699,-
779,-

509,-
569,-
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Naravni 
materiali - 

lateks, juta, 
bombaž

PODPORA - 5-consko ergonomsko žepkasto vzmeteno jedro
• Izjemna podpora in prilagodljivost vzmeti.
• Zračne komore v žepkastih vzmeteh omogočajo optimalno kroženje zraka.

UDOBJE – HR-pena
• 3-centimetrska plast 7-consko profilirane HR-pene točkovno podpre telo in skrbi 

za pravilen položaj hrbtenice med spanjem. 
• Zračnost zaradi strukture odprtih por, podobne naravni morski spužvi. 
• Občutek nežnega točkovnega pritiska zaradi  

posebne površinske profilacije.
(13320006/03)

PODPORA - 5-consko ergonomsko žepkasto vzmeteno jedro
• Optimalna podpora jedra in izjemna točkovna prilagodljivost.
• Optimalno kroženje zraka v žepkastih vzmeteh in prijetna spalna klima.

UDOBJE – Lateks, juta
• 4-centimetrska plast perforiranega lateksa dodatno točkovno podpre telo. 
• Lateks blaži pritisk na telo v najtežjih predelih. 
• Utrjeno z juto za večjo čvrstost površine.
(13320005/09)

Pustite svet zunaj in se potopite v svojo Oazo kar doma. Vrhunsko ležišče meblojogi® Oaza z 
ergonomskimi žepkastimi vzmetmi za optimalno podporo in prilagajanje telesu ter s perforiranim 
lateksom, ki izjemno točkovno podpira telo.

Občutite nežen pritisk na površini telesa, kot bi si privoščili sproščujočo masažo. Kakovostno ležišče 
meblojogi® Kozmik z ergonomskimi žepkastimi vzmetmi za optimalno podporo in prilagajanje telesu 
ter s consko profilirano HR-peno, ki se telesu prilagaja izjemno točkovno.

PREVLEKA –  
Zračna pletenina, pralna, protibakterijska
• Zračna pletenina iz poliestrskih vlaken, ki odbijajo vlago.
• Nežna prevleka je prešita s sintetično vato za puhast občutek.
• Snemljiva in pralna prevleka pri 60 °C.
• Protibakterijska zaščita Silver na osnovi srebrovih ionov.

PREVLEKA –  
Bombažno polnilo, zračna  
pletenina, pralna, protibakterijska
• Bombažno polnilo v izjemno prijetni in nežni prevleki.
• Zračna pletenina iz poliestrskih vlaken, ki odbijajo vlago.
• Snemljiva in pralna prevleka pri 40 °C.
• Protibakterijska zaščita Silver na osnovi srebrovih ionov.

MATERIALI
IZ EU

SINTETIČNA
VLAKNA Z ZADRGO

40

PRALNO NA

ANTI 
BAKTERIJSKI

ŽEPKASTO
JEDRO LATEX

JUTINA
VLAKNA

OEKO-TEX
CERTIFICATE 100

CLASS 1

OEKO-TEX
CERTIFICATE 100

CLASS 1

23
cm BOMBAŽ

5 ANATOMSKIH
CON TRDOTA

HARD
NORMAL

ANTI 
ALERGIJSKI

MATERIALI
IZ EU

SINTETIČNA
VLAKNA Z ZADRGO

ŽEPKASTO
JEDRO

OEKO-TEX
CERTIFICATE 100

CLASS 1
5 ANATOMSKIH

CON TRDOTA
HARD

NORMAL

21
cm

60

PRALNO NA

HR PENA

OEKO-TEX
CERTIFICATE 100

CLASS 1

ANTI 
BAKTERIJSKI

489,-
539,-

379,-
419,-
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PREVLEKA –  
Zračna pletenina,  
pralna, protibakterijska
• Zračna pletenina iz  

poliestrskih vlaken, ki odbijajo vlago.
• Nežna in prijetna prevleka je prešita  

s sintetično vato za puhast občutek.
• Snemljiva in pralna prevleka pri 40 °C.
• Protibakterijska zaščita Silver na osnovi  

srebrovih ionov.

PODPORA IN UDOBJE – 5-consko ergonomsko jedro iz spominske pene Puhin®

• Zračni kanali v jedru – skozi zračne kanale nenehno kroži zrak, kar izboljšuje zračnost 
jedra in preprečuje pregrevanje telesa.

• Primerno za dvižne posteljne pode.
• 2-centimetrska plast spominske pene objame telo  

in sledi individualnemu obrisu telesa.
(13320003/01)

PODPORA IN UDOBJE – 7-consko 
ergonomsko jedro iz pene Puhin® 
z dvojnim jedrom različnih trdot, 
spominska pena
• Obojestransko ležišče z možnostjo izbire 

želene trdote ležišča, trše ali mehkejše 
strani.

• 3 cm plast spominske pene objame  
telo in sledi individualni  
liniji telesa.

(13320025/01)

PREVLEKA –  
Zračna in prijetna  
pletenina, pralna, protibakterijska
• Pletenina dobro odvaja  

vlago zaradi zračnih poliestrskih vlaken.
• Prijetna preobleka je prešita s sintetično vato.
• Snemljiva in pralna prevleka pri 40 °C.
• Protibakterijska zaščita Silver na osnovi  

srebrovih ionov.

PODPORA – 5-consko ergonomsko žepkasto vzmeteno jedro
• Izjemno prilagodljive žepkaste vzmeti.
• Boljši pretok zraka v jedru ležišča zaradi zračnih komor v žepkastih vzmeteh.

UDOBJE - pena Puhin®

• 2,5-centimetrska plast komfortne pene Puhin®  
razbremeni pritisk ležišča na telo.

(13320007/04)

PREVLEKA –  
Letno-zimska stran  
prevleke, protibakterijska
• Letno-zimska stran prevleke za optimalno  

izravnavanje temperature (prešita s sintetično vato  
na letni in toplo volneno vato na zimski strani).

• Pletenina dobro odvaja vlago zaradi zračnih poliestrskih vlaken.
• Protibakterijska zaščita Silver na osnovi srebrovih ionov.

Občutite prilegajočo se in čvrsto podporo ter všečno spalno udobje. Kakovostno ležišče 
meblojogi® Dinamic z ergonomskimi žepkastimi vzmetmi za optimalno podporo in prilagajanje 
telesu ter komfortno peno Puhin®, ki omehča pritisk ležišča na telo.

Občutite komfortno podporo, elastičnost in udobje. Ležišče 
meblojogi® Monsun s 5-conskim ergonomskim jedrom iz 
pene  Puhin® zagotavlja komfortno podporo, spominska 
pena pa poskrbi za udobje in razbremenitev mišic.

MATERIALI
IZ EU

SINTETIČNA
VLAKNA

ANTI 
BAKTERIJSKI

ŽEPKASTO
JEDRO

OEKO-TEX
CERTIFICATE 100

CLASS 1
5 ANATOMSKIH

CON

21
cm

OVČJA VOLNA

OEKO-TEX
CERTIFICATE 100

CLASS 1
PREVLEKA 
POLETJE-ZIMA TRDOTA

HARD
NORMAL

SOFT

MATERIALI
IZ EU

SINTETIČNA
VLAKNA Z ZADRGO

40

PRALNO NA
ANTI 

BAKTERIJSKI

OEKO-TEX
CERTIFICATE 100

CLASS 1

OEKO-TEX
CERTIFICATE 100

CLASS 1

MEMORY
PENA

ANTI 
ALERGIJSKI

5 ANATOMSKIH
CON

20
cm

TRDOTA

NORMAL

izberite   ležišče

249,-
279,-

309,-
339,-
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PREVLEKA –  
Letno-zimska stran  
preobleke, protibakterijska
• Prijetna prevleka z močnim  

prešitjem ima letno-zimsko stran za  
optimalno izravnavanje temperature (prešita s sintetično  
vato na letni in s toplo volneno vato na zimski strani).

• Pletenina dobro odvaja vlago zaradi zračnih  
poliestrskih vlaken.

• Protibakterijska zaščita Silver na osnovi srebrovih ionov.

PODPORA IN UDOBJE – Žepkasto vzmeteno jedro, pena Puhin®

• Žepkasto jedro nudi telesu dobro podporo in prilagajanje ter optimalno kroženje zraka. 
• 2,5-centimetrska plast komfortne pene Puhin®  

razbremeni pritisk ležišča na telo.
(13320014/01)

PODPORA IN UDOBJE – 5-consko ergonomsko žepkasto vzmeteno jedro, pena Puhin®

• Prilagodljive 5-conske žepkaste vzmeti omogočajo, da je hrbtenica  
nenehno fiziološko poravnana in v pravilni legi.

• Boljši pretok zraka v jedru ležišča omogočajo zračne  
komore v žepkastih vzmeteh.

• 2,5-centimetrska plast 5-consko površinsko profilirane  
pene Puhin® razbremeni pritisk ležišča na telo.

PREVLEKA – Zračna pletenina, pralna, protibakterijska
• Zračna pletenina iz poliestrskih vlaken, ki odbijajo vlago.
• Prijetna prevleka je prešita s sintetično vato.
• Snemljiva in pralna prevleka pri 40 °C.
• Protibakterijska zaščita Silver na osnovi srebrovih ionov.

PREVLEKA –  
Zračna in prijetna  
pletenina, pralna, protibakterijska
• Pletenina dobro odvaja  

vlago zaradi zračnih poliestrskih vlaken.
• Prijetna preobleka je prešita s sintetično vato.
• Snemljiva in pralna prevleka pri 40 °C.
• Protibakterijska zaščita Silver na osnovi  

srebrovih ionov.

Občutite kompaktno podporo na eni ali 
mehko udobje na drugi strani ležišča. Le-
žišče meblojogi® Aktiv super s 7-conskim 
ergonomskim jedrom iz pene Puhin® ima 
dvojno jedro različnih trdot in omogoče iz-
biro trše ali mehkejše strani ležišča.

Občutite čvrsto podporo in všečno ležalno udobje. Osnovno kakovostno ležišče meblojogi® Ho-
spital super z žepkastimi vzmetmi za čvrsto podporo in prilagajanje telesu ter s peno Puhin®, 
ki omehča pritisk ležišča na telo.

Občutite kompaktno vzmeteno podporo in prijetno spalno klimo. Kakovostno ležišče  
meblojogi® Hospital extra z ergonomskimi žepkastimi vzmetmi za dobro podporo in  
prilagajanje telesu ter s komfortno peno Puhin®, ki omehča stik telesa z ležiščem.

22
cmTRDOTA

HARD
EKSTRA

MATERIALI
IZ EU

SINTETIČNA
VLAKNA Z ZADRGO

40

PRALNO NA
ANTI 

BAKTERIJSKI

OEKO-TEX
CERTIFICATE 100

CLASS 1

OEKO-TEX
CERTIFICATE 100

CLASS 1

MEMORY
PENA

ANTI 
ALERGIJSKI

5 ANATOMSKIH
CON

22
cm

TRDOTA
HARD

NORMAL

MATERIALI
IZ EU

OEKO-TEX
CERTIFICATE 100

CLASS 1

OEKO-TEX
CERTIFICATE 100

CLASS 1

SINTETIČNA
VLAKNA

ANTI 
BAKTERIJSKI

21
cm PREVLEKA 

POLETJE-ZIMA

ŽEPKASTO
JEDRO OVČJA VOLNATRDOTA

NORMAL

Z ZADRGO

40

PRALNO NA

MATERIALI
IZ EU

OEKO-TEX
CERTIFICATE 100

CLASS 1

OEKO-TEX
CERTIFICATE 100

CLASS 1

21
cm

5 ANATOMSKIH
CON

ŽEPKASTO
JEDRO

SINTETIČNA
VLAKNA

ANTI 
BAKTERIJSKI

ANTI 
ALERGIJSKI

TRDOTA

HARD

219,-
239,-

209,-
229,-

229,-
249,-

Občutite izjemno čvrsto podporo, 
hkrati pa všečno spalno udobje. 

Obloga iz utrjenih tekstilnih vlaken še 
dodatno utrdi jedro.
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ANTI 
ALERGIJSKI

ŽEPKASTO
JEDRO

Z ZADRGO

60

PRALNO NA

21
cm

7-CONSKO
JEDRO HR PENA

Ležišče, 7-consko žepkasto jedro, ki telo pri ležanju idealno in ergonomsko pod-
prejo glede na obremenitev, zgornja sloja HR-pene z odprtimi porami zagotavljata 
točkovno natančno razbremenitev pritiska ter najboljše ležalno udobje. Možnost 
naročanja v različnih dimenzijah. 
Letvena podlaga: 28 trajno elastičnih vzmetnih letev, nastavitev podporne moči v 
območju medenice. Nastavljivo vzglavje in vznožje. (23250104/05;0108/03)

Ležišče, ležišče s trislojnim jedrom. Plast iz zračne 7-conske hladne pene EMC z odprtimi 
porami zagotavlja točkovno natančno razbremenitev pritiska in najboljše ležalno udobje. 
Prevleka: klimatsko aktivna dvojna tkanina s koži prijaznimi naravnimi klimatskimi vlakni v 
kakovosti Tencel. Možnost naročanja v različnih dimenzijah.
Letvena podlaga: točkovno podpira elastične lastnosti ležišča, razčlenjena površina s 
50 gibljivimi vzmetnimi elementi, cona za razbremenitev v občutljivem predelu ramen. 
(23250103/04;0108/04)

ANTI 
ALERGIJSKI

Z ZADRGO

60

PRALNO NA

21
cm

7-CONSKO
JEDRO EMC PENA

509,-
637,-

799,-
897,-

129,-
155,-

189,-
233,-
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ANTI 
ALERGIJSKI

ŽEPKASTO
JEDRO

7-CONSKO
JEDRO

Z ZADRGO

60

PRALNO NA

21
cm

Ležišče, 7-consko žepkasto jedro, ki telo pri ležanju idealno in 
ergonomsko podprejo glede na obremenitev, zgornja sloja 

komfortne pene z odprtimi porami zagotavljata točkov-
no natančno razbremenitev pritiska ter najboljše 

ležalno udobje. Možnost naročanja v različnih 
dimenzijah. 

Letvena podlaga: 28 trajno elastičnih 
vzmetnih letev, nastavitev pod-

porne moči v območju mede-
nice. (23250104/02;0108/02)

Ležišče, ležišče s trislojnim jedrom. Plast iz zračne 7-conske hladne 
pene EMC z odprtimi porami zagotavlja točkovno natančno raz-

bremenitev pritiska in najboljše ležalno udobje. Prevleka: 
klimatsko aktivna dvojna tkanina s koži prijaznimi na-

ravnimi klimatskimi vlakni v kakovosti Tencel. Mo-
žnost naročanja v različnih dimenzijah.

Letvena podlaga: 28 trajno elastičnih 
vzmetnih letev iz vezanega lesa, na-

ravnavanje podporne moči v ob-
močju medenice, nastavlji-

vo vzglavje in vznožje. 
(23250103/02;0108/01)

Ležišče, 7-consko jedro, višina 16 cm, hladno valjana pena. Prevleka 
v kakovosti Tencel, obojestransko prešita z zračnimi klimatski-

mi vlakni z gostoto 380 g/m². Primerno za alergike. Ležalno 
udobje: H1 (mehko), H2 (srednje trdo) in H3 (trdo). Mo-

žnost naročanja v različnih dimenzijah. 
Letvena podlaga: 28 trajno elastičnih vzme-

tnih letev iz vezanega lesa, cona za regu-
lacijo podporne moči v območju me-

denice. (23250067/11;0108/05)

ANTI 
ALERGIJSKI

Z ZADRGO

60

PRALNO NA

21
cm7-CONSKO

JEDRO HR PENA

ANTI 
ALERGIJSKI

STOPNJA
TRDOTE 2
SREDNJE

TRDO

OBRAČATI

19
cm Z ZADRGO

STOPNJA
TRDOTE 3

TRDO

60

PRALNO NA

7-CONSKO
JEDRO

119,-
142,-

159,-
194,-

89,90
107,-

399,-
493,-

469,-
584,-

399,-
507,-
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509,90

329,-

3 cm penastih vzmeti Octaspring®

3 cm pene Ecocell®

10 cm žepkastih vzmeti

1

2

4

3 cm pene Ecocell®5

3 cm pene Ecocell®3

1

2

3 4

5

spominska pena iMemory (2 cm)

posrebrena vlakna

jedro iz pene Ecocell® – trša stran (7,5 cm)

jedro iz pene Ecocell® – mehkejša stran (7,5 cm)

1

2

4

3

1

2

3

4

2 cm spominske pene

prevleka s posrebrenimi vlakni
13 cm pene Ecocell®

1

2

3

1

2

3

Trša podpora in povečana  zračnost.
(11200031/31)

3 
CONE

3-CONSKO JEDRO

18 cm

MANJ TRDO TRDO

4 STOPNJE TRDOTE

DVOJNO JEDRO

OBRAČLJIVO JEDRO

4 v 1
SISTEM

Letvena podlaga Letvena podlaga
• 28 prožnih brezovih letev
• 5 prilagodljivih letvic
• 12 nivojev nastavitve višine
• Preprosto sestavljanje 
• Ustreza uporabnikom do  

teže 120-130 kg
(11200011/02)

• 39 (za dolžno 190 cm) ali 42 (za dolžino  
200 cm) prožnih brezovih letev

• 9 nastavljivih letev (3 sklopi po 3 letvice)
• Preprosto sestavljanje
• Ustreza uporabnikom do teže  

120-130 kg
(11200021/01)

Obračljivo in dvojno 
jedro za individualno 
nastavljivost trdote. 
(11200007/01)

Za izjemno  
podporo in udobje.
(11200015/01)

129,90
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269,90

2 cm spominske pene v prevleki

Prevleka z zaščito CleanEffect® Silver

3 cm penastih vzmeti Octaspring®

1

2

4

10 cm Ecocell® pene5

3 cm Ecocell® pene3

1

2 3

4

5

prevleka s posrebrenimi vlakni
13 cm pene Ecocell® 16 cm pena Ecocell® 

zaščitna prevleka z aloe vero

1

2

1

2

3 
CONE

3-CONSKO JEDRO

MANJ TRDO TRDO

2 STOPNJI TRDOTE

3 
CONE

3-CONSKO JEDRO

23 cm

18 cm

18 cm16 cm

OBRAČLJIVO JEDRO

MANJ TRDO TRDO

2 STOPNJI TRDOTE

DINAMIČNA  
TERMOREGULACIJA

MANJ TRDO TRDO

STOPNJA TRDOTE

NAGRAJENA 

O
CTASPRING® TEHNOLOGIJ

A

TE
STNO OBDOBJE

60
NOČI

15
LET

PO
DALJŠANO JAMSTVO

ANTIBAKTERIJSKO, PROTI 
NEPRIJETNIM VONJAVAM

MANJ TRDO TRDO

STOPNJA TRDOTE

Letvena podlaga Letvena podlaga
• 28 prožnih letvic
• 5 prilagodljivih letvic
• 5 cm višine
• Ustreza uporabnikom  

do teže 120-130 kg
(11200002/01)

Za popolno  
svežino in udobje.
(11200034/01)

Nadgrajeno ležišče  
obogateno z izvlečki aloje vere. 
(11200033/01)

329,90

229,90

89,90129,90
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Električni pod, ergonomsko 
oblikovano inovativno ležišče, 
ki nudi maksimalno udobje in 
oporo vaši hrbtenici. Poseb-
nost je v pravi razporeditvi loma 
podnice v ledvenem in nožnem pre-
delu. Model nudi udobje pri branju knjige in 
hkrati blaži ter odpravlja različne zdravstvene težave. 
Z enostavnim pritiskom na gumb spremenimo položaj tele-
sa in tako izboljšamo regulacijske procese v telesu. Priporočamo 
vsem, ki bi želeli kakovostno preživeti svoj čas v postelji. Še posebej, če 
imate težave v predelu vratno-križne in ledvene hrbtenice ali težave z refluksom 
(zgaga). Priporočamo uporabo podnice tudi po operativnih posegih. S primernim povi-
šanjem spodnje polovice pa blagodejno vpliva na vaše noge.  Privoščite si zdravo spanje. Mo-
žnost dviga vzglavja in vznožja s pomočjo motorja. Pod ponuja udobje pri branju knjige in hkrati blaži 
različne zdravstvene težave. Višina 6 cm, 28 letvic iz bukovega/brezovega lesa, regulacija trdote v ledvenem 
delu. (11150040/01)

Pod, večconsko ležišče z regulacijo trdote v ledvenem delu, 28 
letvic, sredinski trak za porazdelitev obremenitve, elastične kape 
segajo do ZUNANJEGA roba ležišča in nudijo še dodatno udobje ter 
hkrati ščitijo vzmetnico. Možnost naročanja v različnih dimenzijah. 
(11150032/01)

Pod, 28 elastičnih le-
tvic, stabilni mehanizem 
za dvigovanje, nastavitev 
vzglavja in vznožja, večcon-
sko ležišče z regulacijo trdote 
v ledvenem delu, elastične kapi-
ce za dodatno vzmetenje. Možnost naročanja v različnih dimenzi-
jah. (11150033/01)

Posteljni vlo-
žek, stabilni, 
mehanizem za dvi-
govanje, nastavljivo 
vzglavje in vznožje, re-
gulacija trdote v ledvenem 
delu, način dviga izboljšuje regulacijske procese v telesu. Možnost 
naročanja v različnih dimenzijah. (11150029/01)

Pod, osnovno, 
ledveno prilago-
dljivo posteljno dno, 
regulatorji trdote za 
prožnejši ledveni del, 
dvojna ojačitev za večjo 
vzdržljivost ledvenega predela. Primerno za vse vrste vzmetnic. 
Možnost naročanja v različnih dimenzijah. (11150019/02)

LETVENI POSTELJNI PODI

299,-

109,90 89,90

49,9059,90
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Pod, večconsko leži-
šče iz bukovega lesa in 
72 ergonomsko prilago-
dljivih diskov nudijo izjemno 
dobro oporo telesu. Poudarja 
prednost ležišča. Ergonomsko pri-
lagodljivi diski nudijo telesu oporo po celotni dolžini ležišča in igrajo 
pomembno vlogo pri njegovem zračenju. Vzmetenje do zunanjega 
roba ležišča. Ležišče priporočamo za zakonske postelje in ležišča 
z enojno vzmetnico. Možnost naročanja v različnih dimenzijah. 
(11150039/01)

Pod, inovativni dvig hrbtnega dela ublaži refluks in omili nočno 
smrčanje, podaljšani dvig odpira prsni kos ter lajša otežkočeno 
gibanje, pospešitev regulacijskih procesov privede k zmanjšanju 
oteklosti, pravilna lega telesa prepreči bolečine v hrbtenici. Prime-
ren za vse vrste vzmetnic. Možnost naročanja v različnih dimenzi-
jah. (11150026/01)

Pod je letveno dno za enakomerno razbremenitev, gosto razpore-
jene letvice nudijo maksimalno oporo telesu in vzmetnici. Sredin-
ski trak za dodatno porazdelitev obremenitve. (11150015/05)

Pod, osnovno letveno dno s fiksno povezanim letvicam z okvirjem. 
Omogočajo kroženje zraka in dihanje vzmetnice. Priporočamo za 
začasna vikend ležišča. Možnost naročanja v različnih dimenzijah. 
(11150034/01)

Pod ima nadpovprečno število letvic, ki nudijo maksimalno oporo 
telesu in dodatno zaščito vzmetnici. Primeren za večje obreme-
nitve. Regulatorji trdote za prožnejši ledveni del, elastične kapice 
za dodatno vzmetenje. Primeren za vse vrste vzmetnic. Možnost 
naročanja v različnih dimenzijah. (11150023/02)

79,90 79,90

39,9049,90

129,-
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Baby  
vzmetnice, 
ki "dihajo"

Prva leta so posebej pomemb-
na za razvoj otroka. Med tem 
časom sta fizična rast in emoci-
onalni razvoj pospešena. Glede 
na to, da  otroci večji del časa 
prespijo, bi starši ali skrbniki 
morali paziti, da okolje, v kate-
rem otrok spi, zagotavlja visoke 
standarde. Zaradi njihove var-
nosti bi bilo dobro, če bi dojen-
ček spal na vzmetnici, ki zago-
tavlja dodatno podporo in ima 
elastičnost v točkah, da se ize-
nači pritisk na telo.

Raziskovanje je pokazalo, da je 
zelo nezdravo, da otroci spijo 
na rabljenih vzmetnicah.  Aler-
gije in problemi s kožo lahko 
celo povzročijo sindrom nena-
dne smrti dojenčka. Sindrom 
se veliko bolj pogosto pojavlja 
pri otrocih, ki spijo na rabljenih 
vzmetnicah, zato, bi vsak otrok 
moral imeti svojo, novo vzme-
tnico, visoke kakovosti.

Vrhunska vzmetnica iz visokokakovostne hladno stiskane pene s posebnimi navpičnimi zrač-
nimi kanali, kombiniranimi z visoko fleksibilnimi penastimi zvezdami za dodatno ventiliranje 
(prezračevanje) vzmetnice in ustvarjanje kakovostne klime, vpliva na zdravo spanje vašega 
otroka, medtem ko so robovi ojačani za dodatno varnost. Prednosti HR-pene so, da ne omogo-
ča razvoja bakterijam in pršicam, zato je ta vzmetnica primerna tudi za otroke, ki so nagnjeni k 
alergijam. Edinstvena prevleka vzglavnika ima integrirano zaščito proti znojenju in je zelo zrač-
na. Prevleka je preizkušena za škodljive snovi, snemljiva in pralna do 
60 °C. Prevleka je izdelana iz 38 % Tencel®, 34 % poliamida in  
28 % poliestrskega vlakna. 60 X 120 cm; 70 X 140 
cm 169,-. (68690021/01,02)

Vzmetnica je izdelana iz hladno stiskane pene in zahvaljujoč njenim elastičnim lastnostim 
med spanjem vašega otroka dosega kakovost ter udobje ležanja, ker je telo otroka ustre-
zno podprto z zdravo klimo za spanje, zaradi  posebnih navpičnih zračnih kanalov za izhla-
pevanje vlage. Dodatne ugodnosti HR-pene so: zračnost, površinska mehkoba in prilago-
ditev telesu, hkrati pa ne omogoča razvoja bakterij in pršic, zato je ta vzmetnica primerna 
tudi za otroke, ki so nagnjeni k alergijam. Vzmetnica je na daljši strani ojačana za dodatno 
varnost otroka. Inovativna »sleep fresh« prevleka ima vgrajeno zaščito pred tekočino, je 
snemljiva in pralna do 60 °C, primerna za sušilni stroj. Izdelana iz 56 
% poliestrskega vlakna, 44 % bombaža, prešita s 100 % po-
liestrskim vlaknom. 60 X 120; 70 X 140 cm 119,-.  
(68690078/01,02)

ANTI 
MIKROBNI

VENTILACIJSKI 
KANALI

HR PENA PES VLAKNA Z ZADRGO

40

PRALNO NA

OBRAČATI

ZAUPANJE
V TEKSTIL

Preizkušeno za škodljive stvari
Po Oeko-tex standardu 100

ÖTI, Dunaj

Prüf.-Nr. SG 383 08

VENTILACIJSKI 
KANALI

HR PENA PES VLAKNA Z ZADRGO

40

PRALNO NA

OBRAČATI

ZAUPANJE
V TEKSTIL

Preizkušeno za škodljive stvari
Po Oeko-tex standardu 100

ÖTI, Dunaj

ANTI 
ALERGIJSKI

Traumstern

Silbermond

149,-
60 X 120 cm

99,90
60 X 120 cm
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Vaš otrok svobodno diha in se ne znoji – ventilacij-
ski sistemi in zračne prevleke vzmetnice ga-
rantirajo miren spanec. Zračni kanali 
in zračni materiali dopuščajo, da 
zrak cirkulira znotraj vzme-
tnice.

 
H r b -

tenica otroka je 
mehka in ni razvita v ce-

loti. Vzmetnica z elastičnostjo v 
točkah zagotavlja vašemu otroku 
optimalno podporo in zmanjšuje 
pritisk na hrbtenico, kar otroku 
omogoča pogoj za pravilen ra-
zvoj.Vzmetnica iz hladno stiskane pene s »sleep fresh« prevleko in z integrirano zaščito pred 

tekočino. Udobnost in priročnost ležanja so zajamčeni zahvaljujoč karakteristikam hladno 
stiskane pene, kot je odlična podpora za vašega otroka, zaradi večje elastičnosti materiala, 
površinske mehkobe, udobnosti, boljše zračnosti in hitrejše prevodnosti vlage, zahvaljujoč 
ventilacijskim zarezam na sami vzmetnici. Stran za spanje ima globlje ventilacijske zareze 
za mirno in suho spanje vašega malčka. Hladno stiskana pena ne omogoča razvoja bakterij 
in pršic, zato je ta vzmetnica primerna tudi za otroke, ki so nagnjeni k alergijam. Prevleka 
je snemljiva, pralna in primerna za sušilni stroj. Izdelana iz 54 % 
poliestrskega vlakna in 46 % bombaža, prešita s 100 % 
poliestrskim vlaknom. 60 X 120 cm; 70 X 140 
cm 99,90. (68690082/01;0081/01)

Vzmetnica z jedrom iz fine PU-pene ki omogoča kakovostno mikroklimo pri spanju. Prednost 
teh vzmetnic je v materialu, ki diha, s tem je primeren za 
otroke z alergijami. Vzmetnico je priporočljivo obra-
čati. Prevleka je iz 100 % bombaža, prešita s 
100 % poliestrskim vlaknom, snemljiva 
in pralna. 60 X 120 cm; 70 X 140 
cm 69,90. (68690023/01,02)

Prüf.-Nr. SG 383 07

VENTILACIJSKI 
KANALI

HR PENA PES VLAKNA Z ZADRGO

40

PRALNO NA

OBRAČATI

ZAUPANJE
V TEKSTIL

Preizkušeno za škodljive stvari
Po Oeko-tex standardu 100

ÖTI, Dunaj

ANTI 
ALERGIJSKI

Prüf.-Nr. SG 383 07

PES VLAKNA

Z ZADRGO

40

PRALNO NA

ZAUPANJE
V TEKSTIL

Preizkušeno za škodljive stvari
Po Oeko-tex standardu 100

ÖTI, Dunaj

ANTI 
ALERGIJSKIPU PENA

Buzzi

Traumwölkchen

89,90
60 X 120 cm

59,90
60 X 120 cm



Izdelki za več življenjske kakovo-
sti. »Dober dan se začne ponoči,« 
je več kot samo obljuba. Kakovost 
življenja je večinoma odvisna od 
zdravega in sproščujočega span-
ca. Telesna in umska zmogljivost, 
koncentracija ter obremenljivost in 
tudi počutje ter mnoge organske 
funkcije trpijo zaradi premalo ali 
slabega spanca. Zato se Billerbeck 
sistematsko ukvarja z navadami in 
potrebami na področju spanja. Bil-
lerbeck fundacija spanje in zdravje 
neprestano raziskuje različne vi-
dike ter pristope, ki odlikujejo ka-
kovost spanja. Aktualna spoznanja 
modernega raziskovanja spanja so 
podlaga za razvoj novih izdelkov.

ANATOMSKI VZGLAVNIKI
Dobro premišljen asortiment or-
topedskih vzglavnikov je do danes 
najpomembnejši dosežek Billerbeck 
fundacije spanje in zdravje. Posebno 
razvite oblike vzglavnikov omogoča-
jo glavi in tilniku ergonomsko pri-
meren položaj ter tako preprečujejo 
napetost v ramenih in vratu.
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Vzglavnik Novoflex

Vzglavnik Variolux

Vzglavnik Latexi

Vzglavnik Daunalex

Klasičen vzglavnik iz puha, kombiniran z 
anatomskimi funkcijami. Različne višine 
valjev, ki služijo za lažjo prilagoditev vratu 
in pravilni položaj glave, medtem ko z vlož-
kom, ki se lahko odstrani, dodatno lahko 
regulirate potrebno višino. Jedro s podporo 
soft-lateks. Prevleka iz 100 % bombažne hi-
drofilne tkanine in belega arktičnega puha 
1. razreda. Snemljiva prevleka je pralna do 
60 °C. Dimenzija: 40 X 80 cm. (32790761)

Anatomski vzglavnik, ki ima prav tako raz-
lične višine valjev, ki služijo za lažjo prilago-
ditev vratu in pravilni položaj glave, medtem 
ko z vložkom, ki se lahko odstrani, dodatno 
lahko regulirate potrebno višino. Jedro je 
mehko in s podporo soft-lateks. Prevleka je 
iz finega satena, 100 % bombaž. Snemljiva 
prevleka je pralna do 95 °C. Dimenzija: 40 X 
80 cm. (32790759)

Anatomski vzglavnik, ki s svojo sestavo in 
posebno valovito tehniko omogoča optimal-
no podporo pri spanju na boku ali hrbtu ozi-
roma omogoča kakovostno ter sproščeno 
spanje. Jedro je izdelano iz hladno stiska-
ne pene. Prevleka iz finega satena, 100 % 
bombaž. Snemljiva prevleka je pralna do 60 
°C. Dimenzija: 40 X 80 cm. (32790197/01)

Anatomski vzglavnik z viscoelastičnim je-
drom, ki se optimalno prilagaja obliki glave 
in vratu. Jedro je izdelano iz novega mate-
riala High-Tech z odprtimi porami. Prevleka 
je iz finega mako satena, 100 % bombaža, 
oplemenitenega z alojo vero. Snemljiva pre-
vleka je pralna do 60 °C. Dimenzija: 40 X 80 
cm. (32790802/01)

119,-

89,95

79,95

59,90
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TRADICIONALNA POLNI-
LA S PUHOM ZA BOŽAN-
SKI UŽITEK SPANJA
Občutite nežno zavetje puhaste 
odeje
- Izjemno mehka in lahka, neverje-

tno puhasta
- Polnjena z najboljšim puhom
- Visoka stopnja ohranjanja toplote 

in vpijanja vlage
- Zaradi izredne kakovosti so vsi iz-

delki iz puha/perja (razen odeje s 
puhom polarne race in odeje s svi-
leno prevleko) pralni do 60 °C in 
primerni za sušilni stroj

- Primerno za alergike
- Izbrana kakovost v naših cenovnih 

razredih Exclusiv, Classic in Basic®

IZDELKI BILLERBECK  
IZ PUHA
Z izdelki iz puha  Billerbeck boste 
vsako noč vsako noč doživeli visoko 
umetnost kulture spanja. Kakovo-
stna obdelava z veliko mero ljubezni 
do detajlov povezuje le izbran puh in 
perje preverjenega porekla.
Vsa polnila odgovarjajo evropskemu 
standard EN12934. V naših ateljejih 
povezujemo izvrstne prevleke z roko-
delsko spretnostjo in tako nastanejo 
prave mojstrovine kulture spanja. 
Z nenavadnim toplotnim udobjem, 
zračnostjo in dolgotrajnim puhastim 
občutkom  naši izdelki zagotavljajo 
obilico dobrega počutja.

SERIJA NENA
Vzglavnik s prvorazrednim polnje-
njem iz puha arktične gosi in račje-
ga puha. Polnilo iz 50% puha in 50% 
perja. Prevleka iz žametno mehke-
ga bombaža z dvojnim šivom. Mehki 
vzglavnik s tremi komorami, s sne-
mljivo prevleko pralno do 60 °C. Di-
menzija 60 X 80 cm. (32790421)
Prešita odeja je polnjena s 100 % 
gosjim puhom 1. razreda s prevle-
ko iz finega mako batista z dvojnim 
šivom iz 100 % hidrofilnega bom-
baža, pralna do 60 °C. Na voljo v 
dveh toplotnih točkah (normalno in 
toplo) ter v dveh dimenzijah 135 X 
200 cm, 200 X 200 cm,že od 449,-.  
(32790191/01,04; 192/01,04; 193/01)

- Poletno lahka
- Lahka
- Normalna
- Topla
- Zelo topla

Toplotne točke Billerbeck vam povedo, 
kako posamezno odejo opredeliti glede 
na toplotne lastnosti.
Primerjati morate odeje z enakimi 
polnili.

Toplotne točke

89,95
60 X 80 cm

Vzglavnik

279,-
135 X 200 cm

Prešita odeja

Že od
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SERIJA KAPOK
Vzglavnik kapok, 60 X 80 cm, s pre-
vleko iz bombaža podloženo z narav-
nim vlaknom kapok in polnilom iz 
kombinacije liocela in poliestrskih 
vlaken. (32790144/01)

Ekskluzivna prešita odeja, ki je v po-
polnosti izdelana iz naravnih materi-
alov, prevleka je iz finega bombaža, 
prešita s karo vzorcem in dvojno ob-
robo medtem, ko je polnjenje iz 100 
% kapoka, naravnega vlakna, ki slovi 
kot eno od najlažjih naravnih votlih 
vlaken na svetu.

Zaradi te značilnosti kapok vlakna 
zadržujejo veliko količino zraka in s 
tem omogočajo izvrstno regulacijo 
toplote ter s pomočjo tankega na-
ravnega sloja voska prav tako odbija 
tudi vlago.

Na voljo v lahki in normalno topli 
izvedbi, ter v dveh dimenzijah, 135 
X 200  in 200 X 200 cm, že od 159,-. 
(32790040/01,02; 0057/01,02)

FINA NARAVNA  
POLNILA – PRIJETNO 
KOT V SANJAH
Sanjajte pod odejo iz plemenite dla-
ke ali strižene ovčje volne
- Plemenit kašmir ali kamelja dla-

ka, mehka in se dobro prilega te-
lesu, doživetje za telo in čute

-Visokokakovostna ovčja volna za 
naravno spalno udobje

- Naravna polnila, ki uravnavajo tem-
peraturo in vpijajo  ter odvajajo vlago

- Visoka kakovost v naših cenovnih ra-
zredih Exclusiv, Classic in Basic®

STRIŽENA OVČJA VOLNA
Dobro počutje, sproščujoč spanec – odeja 
za individualno spalno udobje, polnjena z 
visokokakovostno striženo ovčjo volno.
- Dolgoobstojna svežina zaradi samooči-

ščevanja materiala
- Zelo dobro uravnavanje temperature
- Odličen prenos vlage
- Kopičenje vlage brez občutka vlažnosti

KAMELJA DLAKA
Spati, sanjati, se spočiti z odejo iz kamelje 
dlake za individualno spalno udobje, pol-
njena z visokokakovostno in zelo mehko 
kameljo dlako
- Plemenita in puhasta kamelja dlaka
- Dobro prileganje
- Zelo dobro uravnavanje temperatureSVILA

- 100 % Tussah-svila
- Primerno za poletne odeje
- Lahkotno in osvežujoče hladno
- Regulira vlago

BOMBAŽ
- Naravni bombaž – koži prijazen
- Tradicionalno polnilo
- Zagotavlja visoko elastičnost in dolgo-

trajno stabilnost oblike
- Odlično vpija vlago

KAŠMIR
Spite na najvišjem nivoju. Kašmir odeja za 
individualno spalno udobje, polnjena
z najdragocenejšo in fino plemenito dlako.
- Koži prijazen in udoben material
- Dobro prileganje in mehkoba
- Optimalno klimatiziranje za prijeten in 

naraven spanec

109,-
135 X 200 cm

Prešita odeja

Že od

69,90
60 X 80 cm

Vzglavnik



VOLNENI IZDELKI ALPAKA
Naši posteljni izdelki so izdelani iz 
100 % alpaka volne. Uporabljajo se iz 
avstralske volne alpaka kakovosti 1. 
razreda.

Posebne prednosti alpaka volne:
Regulira toploto in vlago
Antialergijska
Mehkejša, toplejša in lažja kot druga 
volnena vlakna.
Alpaka naravna vlakna so opremljena 
z vrsto pozitivnih lastnosti in so idealen 
spremljevalec tekstilnih izdelkov v bi-
valnih in spalnih območjih, kot tudi za 
industrijsko predelavo.
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VZGLAVNIK,
izdelan iz 5 plasti, prevleka iz 100 % 
fino tkanega bombaža v beli barvi, 
polnilo iz 60 % alpaka volne in 40 % 
poliestrskih vlaken, s slojem iz alpa-
kinega filca. Na voljo v dveh dimen-
zijah. 40 X 80 cm, 60 X 80 cm, 199,-.  
(50090002/01,02)

PREŠITA ODEJA,
izdelana iz 3 plasti, prevleka iz narav-
nega bombaža v beli barvi,  ki omo-
goča hitro odvajanje odvečne vlage in 
uravnava temperaturo, polnilo iz 100 
% volne alpaca, z membrano, ki one-
mogoča tudi najtanjšim vlaknom, da 
bi prišli na površino. Celoletna prešita 
odeja, ki je odlikovana z zračnostjo, 
lahkotnostjo in udobjem. Na voljo v 
dveh dimenzijah. 140 X 200 cm, 200 X 
200 cm, 449,-. (50090001/01,02)

329,-
140 X 200 cm

Prešita odeja

169,-
40 X 80 cm

Vzglavnik
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LESNINA. ZDAJ DOMA TUDI NA FACEBOOKU.

www.xxxlesnina.si

Prebudite se naspani in spočiti!

Dobrodošli doma

ŠTEVILKA 1 V KAKOVOSTI
več na xxxlesnina.si

Cene v katalogu so v €. Prečrtane cene so maloprodajne cene po ceniku. Akcijske cene so informativnega značaja in so veljale v akciji od 01. do 31. 01. 2017. 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. Cenjene kupce vabimo, da si izdelke pred nakupom ogledajo v najbližjem 
Lesnininem salonu. Napake v tisku so možne. Izdaja: LES-MMS d.o.o., Cesta na Bokalce 40, Ljubljana.




