
Modul jedro vzmeti v žepkih 



02 Callea boxspring sistem

Od glave 
do nog 

v najboljši formi: 
Spanje je čas 

Optima.
Dobro počutje, spanje in nabiranje moči: 

Ekskluzivni spalni sistemi Optimo 
vam podarijo to, kar po pravici pričakujete. 

Uživajte edinstveno kombinacijo 
žlahtnega ročnega dela, najlepše optike, 
prijetnega udobja in največjo ergonomijo 

ter doživite povsem novo dimenzijo 
zahtevne spalne kulture. 

Uporaba visokokakovostnih materialov, 
do najmanjšega detajla ergonomsko 
optimiran dizajn in consko natančna 
uskladitev ležišč, posteljnih vložkov 
in vzglavnikov nudijo individualno 

ležalno udobje. Optimo spalni sistemi 
so ponoči aktivni na vsaki coni 

vašega telesa, zato da ste zjutraj 
v absolutno najboljši formi!

Luksuz v        
najboljši formi.
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Luksuz v        
najboljši formi.
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Spanje 
kot v sedmih 

nebesih.
V kombinaciji z Optimovim boxspring 

posteljnim vložkom Callea B 600 nudijo 
luksuzna ležišča z vzmetmi v žepkih 
do zdaj nedosegljivo spalno udobje.

Optimovo vodilno znanje na področju vzmeti: 
do 1000 posamično v žepke všitih vzmeti 
in po obrisu telesa harmonično uravnani 

visokokakovostni sloji pene ustvarjajo 
razkošno notranje življenje naših 
Callea ležišč z vzmetmi v žepkih.

Rezultat so ergonomsko fino uravnotežene 
ležalne cone in edinstveno udobje, 

ki ga takoj občutite. Velik volumen zraka, 
zračni materiali in konstrukcija, ki zagotavlja 

dobro počutje, ustvarjajo neprimerljivo 
udobno spalno klimo. 
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1  Visokokakovosten posteljni 
vložek je temelj našega boxspring 
spalnega sistema: notranje jedro iz 
valjastih vzmeti v žepkih je razdelje-
no na ergonomske cone in prekrito 
z visokokakovostno komfortno 
peno. Za optimalno prezračevanje 
je nosilna plošča zarezana. Na 
voljo v dveh komfortnih različicah: 
električno brezstopenjsko nastav-
ljivo ali nenastavljivo. 

2  Prevleka ležišča v koži prijazni 
kakovosti prepriča s prijetno suho, 
higienično spalno klimo.

3  Zgornja sloja iz zračne, visoko-
kakovostne hladne pene z množico 
ležalnih točk zagotavljata perfekt-
no prilagoditev telesu in največje 
udobje. 

4  Jedro z valjastimi vzmetmi v 
žepkih, ki so prosto gibljive in zelo 
prilagodljive, skrbi z različnimi trdo-
tami v predelih ramen, lordoze in 
medenice za telesu ustrezne ležalne 
cone.

5  Stranski vgrajeni robovi lajšajo 
vstajanje.

6  Jedro nadvložka iz razkošno 
oplemenitenega Vita talalay lateksa 
nudi elastično podporo za opti-
malen položaj hrbtenice in visoko 
zračnost za perfektno spalno 
udobje.

7  Prevleka svilnatega leska iz volj-
nega viskoznega webdrella poudari 
ekskluziven videz. Naravni izvor 
viskoznih vlaken se izraža v prijetno 
mehkem občutku otipa in izvrstnih 
klimatskih lastnostih. 

Naše vzmeti so stabilne v obliki in 
ohranjajo elastičnost vrsto let.

Sedem korakov za 
perfektno spanje.

7
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5
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06      Nadvložek Callea T 750

Nadvložek za 
dodaten plus 
na luksuz.
Kot pove že ime: Optimo nadvložki 
se položijo neposredno (on top) na 
ležišče in dopolnjujejo ležalno udobje 
vašega Callea spalnega sistema. Gornja 
površina »začuti« vaše telo in učinkuje 
razbremenilno ali podporno, kjer je to 
potrebno. S kombinacijo vzglavnika, 
nadvložka, jedra z vzmetmi v žepkih 
in posteljnega vložka tudi doma 
pridemo do tega posebnega 
»high-end boxspring-feelinga«, ki ga 
poznamo le iz postelj luksuznih hotelov. 

Jedro nadvložka sestoji iz Vita talalay 
lateksa – materiala, ki je tako čudovito 
elastičen kot lateks, toda lažji, z več 
odprtimi porami, bolj zračen in občutno 
bolj trpežen. Posebne lastnosti Vita talalay 
lateksa so osnova za njegovo klimatsko 
vedenje: poleti se telesna toplota odvaja 
skozi strukturo z odprtimi porami, pozimi 
pa se lahko telesna toplota hitro sprejme 
in tako poskrbi za prijetno temperirano 
posteljo. 
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Spanje kot v sedmih nebesih. 

CALLEA C 700 je naša mojstrovina. 
Njeno srce je bujno jedro z valjastimi vzmetmi v 
žepkih, sestavljeno iz 1000 kosov* elastičnih vzmeti. 
Posamično všite vzmeti z različnimi trdotami 
ustvarjajo v predelu ramen, lordoze in medenice 
telesu ustrezne ležalne cone in skrbijo za dobro 
počutje ter ergonomsko pravilen položaj hrbtenice 
med spanjem. Velikopotezna višina 30 cm daje slutiti 
edinstveno ležalno udobje.

Zgornja sloja sta iz stisnjene EMC hladne pene z 
odprtimi porami, ki je z različnimi trdotami razdeljena 
na področja, ki ustrezajo obrisu telesa. Tisoče ležalnih 
točk skrbi za perfektno prilagoditev telesu.

Ročno sešita prevleka iz voljnega viskoznega 
webdrella prepriča s prijetno puhastim občutkom 
otipa. Izvrstne lastnosti regulacije toplote in vlage 
zagotavljajo suho in higienično spalno klimo. 
Ležišče je obojestransko oblazinjeno s 600 g/m2 
zračnimi klimatskimi vlakni in daje enkraten občutek 
polnega ležalnega udobja. Klasičen border dodatno 
podpira te prednosti in poudari ekskluzivno optiko. 
Prevleka je s 4-stransko zadrgo lahko snemljiva in 
primerna za čiščenje.    

302610 JAHRE
Garantieleistungen

*1000 / 
2 m2

Nadvložek za 
dodaten plus 
na luksuz.

H1 H2 H355

1

2

3

4

Luksuzna oprema 
CALLEA C 700 v detajlih:

1  Ročno sešita prevleka iz viskoznega   
 webdrella, oblazinjena s 600 g/m2 
 zračnimi klimatskimi vlakni, snemljiva 
 in primerna za čiščenje.
2  Zgornja sloja iz nagubane conske EMC   
 hladne pene najvišje kakovosti. 
3  Jedro z valjastimi vzmetmi v žepkih 
 z različnimi conskimi trdotami, posamično  
 všite vzmeti, 8-navojne vzmeti s trajno   
 vzmetno elastičnostjo.
4  Stranski vgrajeni robovi za trdno oporo 
 in lažje vstajanje.
5  Tri trdote za natančno prilagoditev telesni   
 teži, spalne navade in želje po udobja.
6  Skupno 6 stranskih obračalnih zank, tudi 
 za pritrditev opcijskega nadvložeka.

VI
SK

OZ
N

A 
VL

AKNA – REGULACIJA KLIM
E    

PR
EŠ

IT
O S KLIMATSKIMI VLAKN

I  600g
na m2

Obojestranska zadrga: zgornja 
in spodnja stran prevleke sta posamično 
snemljivi, kar poenostavlja rokovanje s prevleko.



08      Ležišče Callea C 500

Callea C 500  
Ekskluzivno spalno udobje. Perfektno vzmeteno.

S CALLEA C 500 bo spanec dobesedno užitek! 
V primerjavi z običajnimi boxspring ležišči je jedro z valjastimi vzmet-
mi v žepkih sestavljeno iz povečanega števila elastičnih posamičnih 
vzmeti - 1000 kosov*. Višina jedra je 26 cm, kar obljublja še več 
udobja. Različne trdote v predelu ramen, lordoze in medenice, kakor 
tudi pri zgornjih slojih ležišča skrbijo za telesu ustrezno ležanje in 
prijetno spanje. 

Zaradi pletenine iz najfinejšega multifilamenta je ročno sešita prevle-
ka zračna in nudi občutek mehkobe in nežnosti. Ob tem 
je uporabljena funkcijska tehnologija s področja športa 
in dejavnosti na prostem, ki skrbi za higienično spalno 
klimo in izpolnjuje vse zahteve po spalnem 
udobju in dizajnu.

10 JAHRE
Garantieleistungen

INOVATIVNI 
KLIMATSKI BORDER 
SKRBI ZA OPTIMALNO 
ZRAČENJE 

26 22 H1 H2 H3 55

1

2

3

4

Inovativno – tehnika, ki nakazuje 
prihodnost, skrbi za edinstven 
spalni užitek:

1  Ročno sešita prevleka iz    
 najfinejšega multifilamenta
2 Zgornja sloja iz stisnjene conske 
 EMC hladne pene najvišje 
 kakovosti.
3  Jedro z valjastimi vzmetmi 
 v žepkih s 1000* 8-navojnih 
 vzmeti različnih trdot.
4 Stranski vgrajeni robovi 
 za lažje vstajanje.

*1000 / 
2 m2

Obojestranska zadrga: zgornja in spodnja 
stran prevleke sta posamično snemljivi, 
kar poenostavlja rokovanje s prevleko.

PR
EŠ

IT
O S KLIMATSKIMI VLAKN

I  600g
na m2
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Callea C 300  
Perfektne noči. Uspešni dnevi.

Nikomur ni potrebno razlagati, od kod črpate moč!
CALLEA C 300 je čisto spalno udobje in za to so dobri razlogi:
Ležišče je visoko udobnih 25 cm in sestavljeno iz prib. 540* 
vzmeti, posamično všitih v žepke. Te vzmeti v žepkih in v dve trdoti 
razdeljena zgornja sloja iz zračne conske EMC hladne pene z 
odprtimi porami ustvarjajo telesu ustrezne ležalne cone in skrbijo 
za ergonomsko pravilen položaj hrbtenice pri spanju. Učinek čutite 
vsako jutro, ko se zbudite spočiti!
 

10 JAHRE
Garantieleistungen

2522H1 H2 H345

1
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4

Funkcionalno – Callea 300 
z novimi detajli za krepčilen 
spanec:

1  Ročno sešita prevleka iz    
 najfinejšega multifilamenta. 
2 Zgornja sloja iz conske EMC 
 hladne pene. 
3 Jedro z valjastimi vzmetmi 
 v žepkih s 540* 6,5-navojnimi   
 vzmetmi različnih trdot. 
4 Stranski vgrajeni robovi 
 za lažje vstajanje.

Lepše sanjati je zdaj povsem 
enostavno.

*540 / 
2 m2

Obojestranska zadrga: zgornja in spodnja 
stran prevleke sta posamično snemljivi, 
kar poenostavlja rokovanje s prevleko.

INOVATIVNI 
KLIMATSKI BORDER 
SKRBI ZA OPTIMALNO 
ZRAČENJE 



Callea C 100  
Malce luksuza za vsak dan.

To nagrado ste si zaslužili že zdavnaj! Callea 100 je ležišče z jedrom 
z valjastimi vzmetmi v žepkih, visoko 23 cm, s 540* posamično 
zavitimi vzmetmi v jedru. Zgornja sloja iz zračne hladne pene z 
odprtimi porami in množico ležalnih točk nudita točkovno natančno 
razbremenitev pritiska in ergonomsko pravilno ležanje.  

Prevleka iz klimatsko aktivne dvojne tkanine v koži prijazni Tencel 
kakovosti iz naravnih vlaken ustvarja prijetno suho, higienično spalno 
klimo, ki je podprta s prešitjem.

23 20 H2 H3 40

1

2

3

4

Prepričljivo – Callea C 100 
s funkcionalnimi detajli za 
perfektno spalno udobje:

1  Zračna klimatska prevleka 
 v Tencel kakovosti iz naravnih  
 vlaken. 
2  Strukturiran sloj iz hladne pene  
 za prilagoditev telesu.
3  Jedro z valjastimi vzmetmi 
 v žepkih s 6,5-navojnimi 
 vzmetmi različnih trdot.
4  Stranski vgrajeni robovi.

10      Ležišče Callea C 100

*540 / 
2 m2 10 JAHRE

Garantieleistungen
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Optimo vzglavniki - 
najvažnejše - 
anatomsko oblikovani.

Vzglavnik Variofit talalay
Mehko elastični Vita talalay lateks 
nudi visoko zračnost, trajno 
elastičnost in optimalno spalno klimo. 
Dobro se prilagodi obrisu telesa 
in zmanjša pritisk v območju 
občutljivega dela vratu.
(višina 80/62 mm + 15 mm vložek 
+ 25 mm vložek)

Vzglavnik Variofit visco
Visco elastična mehka pena skrbi 
za dobro prilagoditev obrisu telesa 
in zmanjšanje pritiska v območju 
občutljivega dela vratu.
(višina 80/62 mm + 15 mm vložek 
+ 25 mm vložek)

Udobje se začne pri glavi. 
K vašemu Callea ležišču sodijo inteligentno oblikovani 
vzglavniki. Glede na širino ramen imate na izbiro dve različni 
višini vzglavnikov za nižji oziroma višji ležalni položaj. S tem 
idealno razvijete ergonomske funkcije: hrbtenica v predelu 
vratu bo trajno razbremenjena in podprta bo sproščena, 
naravna spalna drža.

Izbrani visokokakovostni materiali.
Callea vzglavniki nudijo optimalno osnovo za krepčilen spanec 
v najboljši formi, pa naj bodo to mehka elastična hladna pena, 
mehka visco pena, ki razbremenjuje pritisk, ali Vita talalay 
lateks. Ločeni vložki omogočajo individualno nastavitev glede 
na osebne potrebe. Ekskluzivne prevleke vzglavnikov iz koži 
prijazne dvojne tkanine razpolagajo s perfektnimi klimatskimi 
lastnostmi in so primerne tudi za alergike. 

6

6

50RG

50RG

4

4

Vita talalay – iz 100 % naravnega lateksa, 
izredno udoben, z več odprtimi porami 
in bolj zračen od navadnega lateksa.

Vzglavnik Variofit pur
Elastična mehka hladna pena skrbi 
za ergonomski položaj hrbtenice, 
blago podpira vrat in je prilagojena 
obliki glave. 
(višina 80/62 mm + 15 mm vložek 
+ 25 mm vložek)

Optimo nadvložek.
Tako ležite resnično dobro.

Oba nadvložka lahko s trakom povežete z obračalnimi 
zankami, ki tako ne moreta zdrsniti na stran.

Mehko, zračno in elastično – več udobja ni mogoče. 
Nadvložek Callea se položi direktno na ležišče in dodatno 
poveča spalno udobje. Razkošno oplemeniten Vita talalay 
lateks iz 100 % naravnega lateksa je posebno točkovno 
elastičen in razbremenjuje pritisk ali deluje podporno 
natanko tam, kjer to potrebujete. Nova struktura z odprtimi 
porami poleg tega nudi perfektne klimatske lastnosti.

Izberite med dvema nadvložkoma:

1. Callea T 750: Ročno sešita prevleka iz voljnega viskoznega 
webdrella podpira prijetno ležalno udobje in skrbi z 
izvrstnimi lastnostmi regulacije toplote in vlage za suho in 
higienično spalno klimo. Blago prevleke je prešito z zračnimi 
klimatskimi vlakni.

2. Callea T 550: Ročno sešita prevleka je zaradi najfinejše 
pletene niti iz multifilamenta mehka in voljna ter zelo zračna. 
Posebna funkcijska tehnologija skrbi za izredno higienično 
spalno klimo. Prevleka je poleg tega snemljiva in pralna do 
60 °C.



Ekskluzivna 
osnova Optimo 

boxspring 
sistema.

Umetnost ročnega dela do detajlov.

To je jasna filozofija Callea. In kaže se že 
pri ekskluzivnem posteljnem vložku: 

Na primer pri  zunanjem okviru 
iz bukovega vezanega lesa, razkošnem, 
v notranjosti ležečem jedru z valjastimi 

vzmetmi v žepkih ali pri ročno sešiti 
prevleki iz najfinejše tkanine za povečano 
prepustnost zraka. Morda še več luksuza? 

Potem vam svetujemo Callea EL 2, 
s katero lahko Vaš Optimo boxpring 
sistem brezstopenjsko električno 

nastavljate – povsem udobno 
z brezžičnim daljinskim upravljanjem.

12      Posteljni vložek Callea B 600

9,5 *430 / 
2 m2

8

10 JAHRE
Garantieleistungen
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1 Posteljni vložek iz bukovega  
 vezanega lesa za posebno  
 stabilnost.
2 Nosilni material iz 15 mm  
 masivnega vezanega lesa za  
 trajno obremenitev ležalne  
 površine z izrezi 
 za optimalno zračenje.
3  Skriti, poševno rezani 
 notranji okvir za spremenljivo  
 ležalno udobje do zunanjega roba  
 in žlahten dizajn. 
4 V notranjosti ležeče jedro 
 z valjastimi vzmetmi v žepkih, 
 s 430* vzmeti z ergonomskimi 
 conami.

5 Visokokakovostna, 15 mm visoka  
 komfortna pena z oblazinjenjem 
 iz flisa.
6 Brezstopenjska električna  
 nastavitev hrbtnega 
 in vznožnega dela.
7 Brezžično daljinsko upravljanje 
 s standby preklapljanjem 
 in spustom v sili.
8 Možnost: ročaj ležišča za držanje  
 pri vznožju v dizajnu prevleke.

Callea B 600 EL2  
Električno nastavljiva komfortna različica.

Callea B 600 S  
Nenastavljivo.
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SPANJE V NAJBOLJŠI FORMI

14      Proizvodnja

Material, 
iz katerega 
so sanje.

Ročno izdelano. V Avstriji.
Na to polagamo v Optimu veliko 
pozornost: Izdelava poteka preko 
širokih področij v naši proizvodnji 
v zgornji Avstriji: s tradicionalnimi 

tehnikami in ročnim delom! Tako ostaja 
ustvarjena vrednost v Avstriji, 

s tem pa imamo direktno kontrolo 
nad ohranjanjem vedno enake 

kakovosti naših produktov.
Še več: trajnosten postopek proizvodnje 

zagotavlja obzirno uporabo resursov 
visokokakovostnih surovin.

Najboljši materiali, stroga kontrola.
Uravnotežena mikro klima 

v postelji je najpomembnejši 
pogoj za krepčilen in zdrav spanec. Zato 

smo pozorni že pri izbiri 
primernih materialov: vsi materiali 
so testirani proti škodljivim snovem 
po Öko-Tex Standard 100, razreda 

produktov I, in s tem sledijo 
istim strogim kriterijem kot 

izdelki za dojenčke!
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