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Tako raznoliki kot
potrebe naših kupcev:

Optimo izdelki  
za svet.



Izbira Optimo posteljnega sistema za uporabnika ne bi 
smelo biti prevelik izziv, kajti Optimo ve, kaj si kupec želi na 
koncu dneva. „Enostavno samo spati.“

Kakovost „Made in Austria“ –
Pristojnost in izkušnje od leta 1954 
Optimo spalni sistemi d.o.o., s sedežem v zgornje avstri-
jskem mestecu Braunau, se uvršča med vodilne proizva- 
jalce spalnih sistemov. V Avstriji je podjetje Optimo edino, v 
Evropi pa eno redkih, ki vse proizvode svojega prodajnega  
programa proizvaja izključno v Avstriji. Od ustanovitve 
leta 1954 se je podjetje postopoma razvilo v proizvajalca  
ergonomsko pravilnih izdelanih izdelkov, s katerimi nudijo  
zdravo spalno udobje. Podjetje Optimo je danes eden  
vodilnih proizvajalcev inovativnih spalnih sistemov v Evropi.

Spalni sistemi združujejo preko šestdeset let izkušenj,  
inovativni duh ter najnovejša spoznanja iz ergonomije 
in raziskav spanja. V izdelkih so upoštevana dognanja  
eminentnih inštitucij, kot sta npr. Ergonomski inštitut  

Številka 1 v Avstriji 
za fantastično 
spanje 
Z Optimo izdelki lahko zaupate v idealno prilagojene posteljne 
sisteme z oznako „Made in Austria“.

Poiščite svoj optimalni 
spalni sistem na naslednjih 
internetnih straneh oziroma 
pri vašem svetovalcu! 

München (EIM) in Center za raziskavo spanja Regensburg.

Prilagojeno različnim tipom uporabnika –
pregledno predstavljeno
Optimo proizvodni program je zelo širok. Nudi jasen  
priročnik za izbiro odgovarjajočega spalnega sistema v 
smislu poslovne filozofije. Uporaba kvalitetnih materialov, 
ergonomsko pravilna oblika in consko pravilno izdelano 
ležišče so temelj za trajno regeneracijo telesa.

Nasvete za kvalitetno izbiro primernega  
spalnega sistema najdete tudi na  
www.optimo.si 

VAŠ SVETOVALEC
DOMA-KO d.o.o. MIRNA
GLAVNA CESTA 14
8233 MIRNA
07 30 47 748
info@optimo.si



Ležišče Impulsa R 500
• Zračna 7-conska hladna pena z odprtimi porami s točkovno 

elastičnostjo zagotavlja perfektno razbremenitev pritiska.
• Odprta struktura celic zagotavlja prijetno zračnost.
• Kockasti rezi nudijo perfektno prilagoditev telesu v predelih  

glave, ramen, pasu in medenice in skrbijo za  
optimalno podporo.

• Kapljičasti rezi spodbujajo prezračevanje ležišča  
in vzpostavljajo pogoje za idealno spalno klimo. 

• Prevleka: klimatsko aktivna dvojna tkanina s  
koži prijaznim naravnimi klimatskimi vlakni v  
Tencel kvaliteti prepriča s prijetno suho,  
higienično spalno klimo.

1619 40RGH2 H3H1

Ležišče Gloria E 500
• EMC hladna pena, ki se odlikuje z visoko točkovno elastičnostjo, 

podpira in razbremenjuje hrbtenico in zagotavlja enakomerno 
razbremenitev pritiska v vsakem spalnem položaju.

• Z inovativno SMT tehnologijo reza zagotavlja razdeljeno  
površino brez napetosti in ergonomsko ležalno udobje v  
predelu ramen, pasu in medenice.

• Specialne strukture reza dodatno skrbijo za optimalno  
izmenjavanje zraka in s tem udobno spalno klimo.

• Prevleka: klimatsko aktivna dvojna tkanina s  
koži prijaznimi naravnimi klimatskimi vlakni v  
Tencel kvaliteti.

Compakt S
• Nenastavljiv

Compakt KF
• Ročno nastavljiv pri  

glavi in nogah

Compakt EL
• Električno nastavljiv pri glavi,  

hrbtu in vznožnem delu

Posteljni vložek Compakt 
• 28 vzmetnih letev z dvojnimi kapami skrbi za  

odlično prilagajanje telesu. 
• Okvir iz visokokakovostnega večplastnega lesa  

za visoko stabilnost. 
• 5-kratna individualno nastavljiva udobna cona  

v hrbtnem delu.

5,528 6
EL

1619 45RGH2 H3H1



Ležišče Florena E 700 

Eterno XL LKF
• Ročno nastavljiva vzglavje in vznožje
• Dvig vzglavnega dela primeren tudi 

pri refluksu

Ultimo Top KF
• Ročno nastavljiv pri  

glavi in nogah

Eterno XL S
• Nenastavljiv

Ultimo Top S
• Nenastavljiv

Posteljni vložek Eterno XL
• 28 okrepljenih gibljivo vpetih vzmetnih letev iz  

vezanega bukovega lesa, prevlečenega s folijo.
• Brezstopenjsko nastavljiva razširjena 8-kratna  

ojačana cona udobja medenice.
• Posebno konstruirana za večje zahteve in  

povečane obremenitve do 160 kg.
• Trajno elastičen material kap iz  

trdoživega tectela.
• Ležalno udobje do  

zunanjega roba.

Posteljni vložek Ultimo Top
• 28 vzmetnih letev s prekrivnimi nosilnimi duo kapami skrbi  

za odlično prilagajanje telesu.
• Okvir iz visokokakovostnega večplastnega lesa za  

visoko stabilnost. 
• 5-kratna individualno nastavljiva udobna  

cona v hrbtnem delu.

828

TUDI V EKSTRA 
TRDI IZVEDBI H4

Ležišče Florena E 500
• 7-conska visokokakovostna zračna EMC hladne pena z odprtimi porami s točkovno  

elastičnostjo zagotavlja točkovno natančno razbremenitev pritiska in spodbuja  
prijetno suho spalno klimo z izvrstnim uravnavanjem vlage in toplote.

• Specialna razdelitev površine s 3D kockastim rezom zagotavlja množico  
ležalnih točk in s tem ergonomsko optimalno ležalno udobje. 

• Prečni kanali v jedru ležišča dodatno povečajo prilagoditev in  
nudijo dodatno zračnost.

• Izrazit predel ramen, pasu in medenice povezuje perfektno  
podporno funkcijo z optimalno razbremenitvijo pritiska.

• Prevleka: klimatsko aktivna dvojna tkanina v Tencel kvaliteti z  
inovativnimi bi-elastičnimi elastan vlakni  in klimatskim trakom za zračnost.

• Udobno ležišče s trislojnim jedrom združuje prijetno, mehko udobje zunaj  
in s podporno močjo znotraj.

• 7-conska zgornja sloja iz visokokakovostne in zračne EMC hladne pene z  
odprtimi porami skrbita za točkovno razbremenitev pritiska.

• Uravnotežena tehnologija reza in trša EMC hladna pena v sredini jedra  
omogoča ergonomski položaj telesa in optimalno prezračevanje.

• Zaobljena kockasta razčlenjenost površine zagotavlja optimalno 
prilagajanje in podporo.

• Prevleka: klimatsko aktivna dvojna tkanina v Tencel kvaliteti z  
inovativnimi bi-elastičnimi elastan vlakni  in klimatskim  
trakom za zračnost.

1821 45RGH2 H3H1

 primerno za 
težo do  
160 kg

H4

Tudi v

928

za večje  
obremenitve

do
160 kg

21 18 45RGH2 H3 H4H1
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Ležišče Euphora Duo V 500 
• Edinstveno dvoslojno jedro v optimalni kombinaciji dveh vrhunskih materialov:  

visco in hladne pene za dvostransko različno ležalno udobje.
• Ležanje na strani visco pene nudi občutek razbremenjenosti telesa.
• Enakomerna porazdelitev telesne teže daje občutek breztežnosti.
• 7-conska stran s hladno peno z odprtimi porami in z zaobljeno  

tehnologijo reza nudi bolj čvrsto udobje z optimalnejšo prilagoditvijo  
ter skrbi za izmenjavo zraka.

• Prevleka: klimatsko aktivna dvojna tkanina v Tencel  
kvaliteti in klimatskim trakom za zračnost. 

Ležišče Ergosan E 500 
• Odprta celična struktura 7-conskega jedra iz EMC hladne pene zagotavlja točkovno  

natančno razbremenitev pritiska in nudi prijetno suho spalno klimo.
• Poseben 3D kockasti razrez zagotavlja jedru odlično prilaganje telesu.
• Posebna klimatska pena integrirana v predele bokov skrbi za idealno razbremenitev  

predela medenice.
• Prečni kanali v jedru ležišča nudijo dodatno zračnost.
• Visoka volumenska masa zagotavlja nespremenljivo ležalno udobje.
• Prevleka: klimatsko aktivna dvojna tkanina v Tencel kvaliteti z  

inovativnimi bi-elastičnimi elastan vlakni  in klimatskim  
trakom za zračnost.

Aviono S
• Nenastavljiv

Aviono LKF
• Ročno nastavljiva vzglavje in vznožje
• Dvig vzglavnega dela primeren  

tudi pri refluksu

Aviono Master
• Električna brezstopenjska nastavitev  

hrbtnega in vznožnega dela
• Ročno nastavljivo vzglavje s  

3-kratnim stopenjskim dvigom
• Vznožni del je možno  

razklopiti

Posteljni vložek Aviono
• 28 vpetih vzmetnih letev s prekrivnimi nosilnimi duo  

kapami skrbi za izvrstno prilagoditev telesu in  
spremenljivo ležalno udobje do zunanjega roba.

• Okvir iz visokokakovostnega večplastnega lepljenega  
prevlečenega lesa za povečano stabilnost.

• Prilagodljiv spust ramen zagotavlja  
ergonomsko idealen ugrez ramen.

• Samodejna prilagoditev v coni  
medenice na vsak ležalni položaj.

1821 50RGH2 H3H1

1821 55RGH2 H3H1

828 8,5
EL

10
Master

Aviono EL
• Električna brezstopenjska  

nastavitev vzglavnega,  
hrbtnega in vznožnega dela

Nobenih navzdol štrlečih  
delov motorja / nosilcev



Ležišče Lamona E 700 

Vaneo S
• Nenastavljiv

Vaneo LKF
• Ročno nastavljiva vzglavje in vznožje
• Dvig vzglavnega dela primeren  

tudi pri refluksu

Vaneo EL 4 Funk/Memory
• Brezstopenjska električna nastavitev vzglavja, hrbta,  

nog in pét, neodvisno drug od drugega  
za individualen položaj udobja (EL 4)

• Spominska funkcija za shranitev  
treh najljubših položajev 

Posteljni vložek Vaneo
• 28 vpetih vzmetnih letev s trajno elastičnimi, prekrivnimi nosilnimi  

Tectel kapami skrbi za izvrstno prilagoditev telesu in spremenljivo  
ležalno udobje do zunanjega roba.

• Okvir iz visokokakovostnega večplastnega lepljenega  
prevlečenega bukovega lesa za povečano stabilnost. 

• Prilagodljiv spust ramen zagotavlja ergonomsko  
idealen ugrez ramen. 

• Fina nastavitev lordoze nudi natančno  
podporo telesu.

• Samodejna prilagoditev v coni  
medenice na vsak ležalni položaj.

• Ekskluzivno ležišče iz EMC hladne pene prepriča z dolgotrajnim udobjem,  
podporo in odlično porazdelitvijo pritiska.

• Izredno visoka volumenska masa kot tudi odlična kombinacija elastičnosti  
in prožnosti dolgotrajno zagotavlja prijeten spanec.

• SMT tehnologija reza omogoča najboljšo prilagoditev jedra obliki telesa.
• Edinstvena površinska struktura zagotavlja optimalno prezračevanje za  

udobno spalno klimo.
• Za prefinjeno prilagoditev v predelu ramen poskrbi dodatek iz mehke EMC pene.
• Trša pena v predelu lordoze skrbi za ergonomsko pravilno podporo.
• Prevleka: klimatsko aktivna dvojna tkanina v dovršeni Border  

tehniki in Tencel kvaliteti z inovativnimi bi-elastičnimi  
elastan vlakni.

8,528

6 H24 40RG

Nadvložek Sensual
• Mehka hladna pena z odprtimi porami nudi točkovno prilagajanje telesu  

in zagotavlja razbremenitev pritiska in čvrsto podporo telesu.
• Odprta celična struktura omogoča visoko zračnost in regulacijo  

vlage ter poskrbi za prijetno suho spalno klimo.
• Prevleka: dvojna tkanina, prešita z zračnimi klimatskimi  

vlakni, za suho spalno klimo in popolno higieno.

Klimatsko aktivna 
mehka hladna pena

2023 65RGH2 H3 H4

primerno za 
težo do  
160 kg

H4

Vaneo EL
• Električna brezstopenjska nastavitev  

hrbtnega in vznožnega dela
• Ročno nastavljivo vzglavje

Enaka višina  
konstrukcije vseh 
funkcijskih izvedb 
omogoča poljubne 

kombinacije.



Ležišče Cremosa M 500 
• Premium večplastno ležišče združuje prednosti visokokakovostne  

hladne pene s povsem novo dimenzijo udobja Cremosa.
• Podporna hladna pena je osnova za udobje, ki je trajno in  

ustrezno tipu spanja.
• Pena Cremosa z mehko-elastično lastnostjo vračanja  

takoj izenači vsako spremembo spalnega položaja  
in tako skrbi za uravnovešen potek spanja.

• Velika zmožnost prileganja Cremose daje  
občutek breztežnosti pri visoki  
razbremenitvi pritiska občutljivih  
delov telesa.

• Prevleka: inovativna KlimaTherm  
prevleka iz naravnih vlaken Tencel, stranski  
klimatski del skrbi za izboljšanje kroženja zraka.  

Ležišče Cremosa TF 700
• Premium ležišče z vzmetmi v žepkih združuje prednosti visokokakovostne hladne 

pene in 1000 elastičnih vzmeti v žepkih s povsem novo dimenzijo udobja Cremosa.
• Posamično v žepke všite vzmeti so z različnimi močmi vzmeti odlično  

uglašene na telesne cone ramen, lordoze in medenice.
• Podporna hladna pena kot vmesna plast nudi trajno  

in telesu ustrezno udobje.
• Pena Cremosa z mehko-elastično lastnostjo  

vračanja takoj izenači vsako spremembo  
spalnega položaja in tako skrbi za  
uravnovešen potek spanja.

• Rezultat te inovativne kombinacije  
materialov je izredna prilagoditev telesu,  
ki je neodvisna od temperature,  
in idealna klima.

• Prevleka: inovativna KlimaTherm prevleka iz naravnih  
vlaken Tencel, stranski klimatski del skrbi za izboljšanje kroženja zraka.  

Ležišče Cremosa M 700
• Premium večplastno ležišče združuje prednosti visokokakovostne  

hladne pene s povsem novo dimenzijo udobja Cremosa.
• Podporna EMC hladna pena z volumensko maso 65 kg/m3 je  

osnova za udobje, ki je trajno in ustreza tipu spanja.
• Pena Cremosa z mehko-elastično lastnostjo vračanja takoj  

izenači vsako spremembo spalnega položaja in tako  
skrbi za uravnovešen potek spanja.

• Velika zmožnost prileganja Cremose daje  
občutek breztežnosti pri visoki  
razbremenitvi pritiska občutljivih  
delov telesa.

• Prevleka: inovativna KlimaTherm  
prevleka iz naravnih vlaken Tencel,  
stranski klimatski del skrbi za izboljšanje  
kroženja zraka.

plast Cremosa

mehka cona  
udobja ramen

plast Cremosa

jedro z vzmetmi v žepkih,  
perfektno uglašeno na posamez-

no telesno cono

plast Cremosa

mehka cona  
udobja ramen

20 H2 H322 50RG
bis

65RG

24 22 H2 H3 50RG*1000/
2 m2



Aviono Flex S
• Nenastavljiv

Aviono Flex LKF
• Ročno nastavljiva vzglavje in vznožje
• Dvig vzglavnega dela primeren  

tudi pri refluksu

Aviono Flex Master
• Električna brezstopenjska nastavitev  

hrbtnega in vznožnega dela
• Ročno nastavljivo vzglavje s  

3-kratnim stopenjskim dvigom
• Vznožni del je možno  

razklopiti

Posteljni vložek Aviono Flex
• 55 (60 pri izvedbi Master) visoko gibljivih vzmetnih elementov iz  

trajno elastičnega tectela zagotavlja maksimalno trdnost.
• Okvir iz visokokakovostnega večplastnega lepljenega  

prevlečenega lesa za povečano stabilnost.
• 220 (240 pri izvedbi Master) posameznih ležalnih točk se  

glede na težo in gibanje odlično prilagodi obrisu telesa.
• Mehkejši vzmetni elementi v predelu ramen skrbijo  

za dobro razbremenitev pritiska, trši vzmetni  
elementi v predelu lordoze in medenice pa  
nudijo ustrezno podporo. 

• Razporeditev vzmetnih elementov omogoča  
optimalno zračenje ležišča za higienično in  
svežo spalno klimo. 

Nadvložek Cremosa T 550
• Nadvložek iz Cremosa pene je perfektna nadgradnja za vaše ležišče –  

senzacionalna pena Cremosa daje občutek breztežnosti in nudi  
čvrsto podporo občutljivim predelom ramen, hrbta in pet in  
spodbuja mirno spanje.

• Prevleka: klimatsko aktivna dvojna tkanina v  
Tencel kvaliteti. 

PENA  
CREMOSA

57 50RG

8,511 10
Master

12

Master

55
Master

60 Nobenih navzdol štrlečih  
delov motorja / nosilcev

enostavno 
samo 
spati

Aviono Flex EL
• Električna brezstopenjska  

nastavitev vzglavnega,  
hrbtnega in vznožnega dela



Ležišče Viscotherm V 300 
• Večplastna sestava združuje lebdeč spalni občutek z izvrstnim  

podpornim učinkom.
• Viscoelastična pena v dveh premišljenih stopnjah se tankočutno odziva  

na pritisk in toploto telesa ter se popolno in edinstveno prilagodi.
• Enakomerna porazdelitev teže telesa daje občutek breztežnosti  

pri visoki razbremenitvi pritiska v občutljivih predelih telesa.
• Novo razvita klimatska cona iz oplemenitene  

pene med plastmi učinkuje z regulacijo  
vlage in zagotavlja svežo spalno klimo. 

• Zračna spodnja plast iz 9 cm hladne  
pene z odprtimi porami nudi telesu  
ustrezno podporo in v kombinaciji  
z vrhnjo klimatsko cono skrbi za  
odlično zračenje.

• Prevleka: inovativna KlimaTherm  
prevleka iz naravnih vlaken Tencel,  
stranski klimatski del skrbi za izboljšanje  
kroženja zraka. 

Ležišče Viscotherm V 500 
• Razkošno večconsko in večplastno ležišče z dvema medsebojno premišljeno 

usklajenima plastema iz viscoelastične pene in temeljne hladne  
pene z dvema različnima trdotama.

• Bogato predelana viscoelastična pena prepriča z edinstveno  
prilagoditvijo telesu.

• Enakomerna porazdelitev teže telesa daje občutek  
breztežnosti pri visoki razbremenitvi pritiska v  
občutljivih predelih telesa.

• Zračna spodnja plast iz 8 cm hladne pene  
z odprtimi porami z ergonomsko  
optimalno razdeljenimi trdotami  
ustvarja telesu ustrezno  
podporo in v kombinaciji z  
vrhnjo klimatsko cono skrbi  
za dovršeno zračenje.

• Prevleka: inovativna KlimaTherm  
prevleka iz naravnih vlaken Tencel, stranski  
klimatski del skrbi za izboljšanje kroženja zraka.  

mehka visco pena

mehka visco pena 

visco pena

visco pena

klimatska cona iz  
oplemenitene pene

klimatska cona iz  
oplemenitene pene

podlaga iz hladne pene 

hladna pena v dveh ergonomsko  
usklajenih trdotah

H2 H322 20 50RG
bis

H2 H324 22 50RG
bis

Nadvložek Memosoft
• Natančna prilagoditev visco elastične pene obrisu telesa.
• Visco elastičen material občutljivo reagira na pritisk in toploto telesa, kar  

občutno izboljša položaj izpostavljenih delov telesa, kot so ramena,  
roke, hrbet in kolki.

• Prevleka: dvojna tkanina, prešita z zračnimi klimatskimi  
vlakni, za suho spalno klimo in popolno higieno.

VISCO  
ELASTIČNA 
MEHKA PENA

45RG



Clivo Natur S
• Nenastavljiv

Clivo Natur KF
• Ročno nastavljiv pri  

glavi in nogah.

Posteljni vložek Clivo Natur
• 28 vzmetnih letev s prekrivnimi nosilnimi duo kapami skrbi  

za izvrstno prilagajanje telesu in spremenljivo ležalno  
udobje vse do zunanjega roba.

• Okvir iz visokokakovostnega večplastnega bukovega  
lesa za visoko stabilnost.

• Prilagodljiv spust ramen zagotavlja ergonomsko  
pravilen ugrez pri spanju na bokih.

• Samouravnavajoča cona udobja medenice  
vključno z dvostopenjskimi klipi za  
dodatno fino individualno  
nastavitev.

• Posteljni vložek je v celoti brez  
kovinskih delov za naravno  
spalno udobje.

Ležišče Ergomed L 300 
• Zračno točkovno elastično 7-consko jedro iz lateksa  

zagotavlja razbremenitev pritiska po obrisu telesa.
• Visoko elastično jedro iz lateksa in specialni conski rezi v predelu 

ramen, medenice in nog skrbijo za točkovno natančno,  
ergonomsko ležalno udobje.

• Razkošni rezi na površini večajo elastično prilagodljivost  
jedra in prispevajo k posebno prijetni spalni klimi.

• Prevleka: klimatsko aktivna dvojna tkanina s  
koži prijaznimi naravnimi vlakni Tencel in  
klimatskim trakom za zračnost. 

Ležišče Ergomed Natur L 700 
• Zračno točkovno elastično 7-consko jedro iz 100% naravnega 

lateksa zagotavlja razbremenitev pritiska po obrisu telesa.
• Posebna odprtoporna struktura naravnega lateksa zagotavlja 

perfektno uravnavanje klime.
• Zaradi izredno visoke točkovne elastičnosti tega naravnega 

materiala je telo idealno podprto in razbremenjeno.
• Specialna razdelitev con v predelu ramen,  

medenice in nog skrbi za točkovno  
natančno in ergonomsko ležalno udobje.

• Razkošni rezi površine omogočajo  
vsakokratno prilagoditev in zagotavljajo  
posebno prijetno spalno klimo.

• Prevleka: klimatsko aktivna dvojna tkanina s  
koži prijaznimi naravnimi vlakni iz bombaža,  
Tencela in lana, bogato prešita s klimatskimi liocelnimi vlakni, 
priporočamo suho čiščenje oz. pazljivo pranje do 30 °C.

928

1821 H2 H3

1822 H2 H3

KL
IM

AFASER VERSTEPPT600g
pro m2



Posteljni vložek Callea B 600
• Posteljni vložek zagotavlja stabilnost z masivnim bukovim okvirjem.
• Nosilni material iz 15 mm masivnega vezanega lesa za trajno  

obremenitev ležalne površine z izrezi za optimalno zračenje.
• Notranje jedro z 430 * valjastimi vzmetmi v žepkih  

z ergonomskimi conami.
• Visokokakovostna 15 mm komfortna pena s  

flis oblazinjenjem.
• Prevleka: aktivna tkanina iz mehkih in  

nežnih visokokakovostnih  
vlaken iz mikrofilamenta.

• Opcija: držalo ležišča 
 pri nogah.

Ležišče Callea C 100 
• Ležišče s 540* valjastimi vzmetmi v žepkih. 
• Posamično valjasto ovite vzmeti v žepkih z različno  

trdoto glede na predele telesa poskrbijo za ergonomsko  
pravilno spalno udobje.

• Zračna zgornja sloja conske hladne pene z  
odprtimi porami z množico ležalnih točk  
zagotavljata točkovno natančno  
razbremenitev pritiska. 

• Stranski vgrajeni robovi iz pene za  
stabilnosti in lažje vstajanje  
iz postelje.

• Prevleka: klimatsko aktivna  
dvojna tkanina v dovršeni Border  
tehniki s koži prijaznimi naravnimi  
vlakni Tencel.

Ležišče Callea C 300 
• Ležišče s 540* valjastimi vzmetmi v žepkih. 
• Posamično valjasto ovite vzmeti v žepkih z različno trdoto glede  

na predele telesa poskrbijo za ergonomsko pravilno spalno udobje.  
• Zračna zgornja sloja conske EMC hladne pene z odprtimi  

porami z množico ležalnih točk zagotavljata točkovno  
natančno razbremenitev pritiska.

• Prevleka: ročno sešita prevleka iz  
visokokakovostnih vlaken iz  
multifilamenta, v inovativni  
Double Face tehniki,  
klimatski Border z  
obojestransko zadrgo  
za optimalnejši pretok zraka. 

Zračna klimatska  
prevleka.

Ročno sešita  
prevleka iz najfinejšega  

multifilamenta

Strukturiran sloj iz  
hladne pene

Zgornja sloja iz conske 
EMC hladne pene 

Jedro z valjastimi  
vzmetmi v žepkih

Jedro z valjastimi  
vzmetmi v žepkih

Stranski vgrajeni robovi

Stranski vgrajeni robovi

*540 / 
2 m2 40RG2023 H2 H3

2225 45RGH1 H2 H3
*540 / 
2 m2

Callea B 600 S
• Nenastavljiv

Callea B 600 EL 2
• Električna brezstopenjska  

nastavitev hrbtnega in  
vznožnega dela

9,5*430 / 
2 m2

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



Ležišče Callea C 500 

Ročno sešita  
prevleka iz najfinejšega  

multifilamenta

Ročno sešita  
prevleka iz  

viskoznega webdrella

Zgornja sloja iz conske  
EMC hladne pene  
v različnih trdotah

Zgornja sloja iz conske  
EMC hladne pene v  

različnih trdotah

Jedro z 1000* valjastimi 
vzmetmi v žepkih

Jedro z 1000* valjastimi  
vzmetmi v žepkih 

Stranski vgrajeni robovi

Stranski vgrajeni robovi

• Bogato ležišče z 1000* valjastimi vzmetmi v žepkih.
• Posamično valjasto ovite vzmeti v žepkih z različno trdoto glede na  

predele telesa poskrbijo za ergonomsko pravilno spalno udobje.
• Zgornja sloja iz conske odprtoporne EMC hladne pene  

v dveh trdotah ponujata perfektno podporo, visoka  
volumenska masa pa dolgotrajno zagotavlja  
prijeten spanec.

• EMC hladna pena poskrbi za  
popolno prileganje telesa.

• Prevleka: ročno sešita  
prevleka iz visokokakovostnih  
vlaken iz multifilamenta, v  
inovativni Double Face tehniki,  
klimatski Border z obojestransko  
zadrgo za optimalnejši pretok zraka.

55RG2226 H1 H2 H3
*1000 / 
2 m2

KL
IM

AFASER VERSTEPPT600g
pro m2

Ležišče Callea C 700
• Bogato ležišče z 1000 * valjastimi vzmetmi v žepkih. 
• Posamično valjasto ovite vzmeti v žepkih z različno trdoto glede na  

predele telesa poskrbijo za ergonomsko pravilno spalno udobje.
• Zgornja sloja iz conske odprtoporne EMC hladne pene v dveh  

trdotah ponujata perfektno podporo, visoka volumenska  
masa pa dolgotrajno zagotavlja prijeten spanec.

• Fino strukturirana površinsko obdelana  
EMC hladna pena poskrbi za popolno  
prileganje telesa.

• Stranski vgrajeni robovi iz pene za  
stabilnosti in lažje vstajanje iz postelje.

• Prevleka: ročno sešita prevleka iz  
voljnega viskoznega webdrella, bogato  
prešita s zračnimi klimatskimi vlakni v 

• prestižni Border tehniki in z obojestransko  
zadrgo za optimalnejši pretok zraka.

2630 55RGH1 H2 H3
*1000 / 
2 m2 VI
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AFASER VERSTEPPT 600g
pro m2

Nadvložek Callea T 550 Nadvložek Callea T 750

• Razkošno  
oplemeniten Vita  
talalay lateks iz 100 %  
naravnega lateksa.

• Odprta celična struktura omogoča visoko 
zračnost in regulacijo vlage ter poskrbi za 
prijetno suho spalno klimo.

• Prevleka: ročno sešita prevleka iz  
najfinejše pletene niti iz multifilamenta, 
pralna do 60 °C.

• Razkošno  
oplemeniten Vita  
talalay lateks iz 100 %  
naravnega lateksa.

• Odprta celična struktura omogoča visoko 
zračnost in regulacijo vlage ter poskrbi za 
prijetno suho spalno klimo.

• Prevleka: ročno sešita prevleka voljnega 
viskoznega webdrella, primerna za suho 
kemično čiščenje.

Nadvložek lahko s 
trakom povežete z 

obračalnimi zankami 
na ležišču, da ne 

more zdrsniti  
na stran. 

Nadvložek lahko s 
trakom povežete z 

obračalnimi zankami 
na ležišču, da ne 

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

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



Ležišče Dorma

Ležišče Global Regular
• Sloji 7-conske komfortne pene z odprtimi porami zagotavljajo  

točkovno natančno razbremenitev pritiska in skupaj s posebnim valovitim  
profilom ležalno udobje brez napetosti.

• Jedro z valjastimi vzmetmi v žepkih ima cone udobja, ki telo pri  
ležanju glede na obremenitev perfektno in ergonomsko podprejo.

• Stransko vgrajeni robovi dajejo stabilno oporo in lajšajo vstajanje. 
• Naravni zračni kanali skupaj z zračnimi materiali skrbijo za 

 posebno udobno spalno klimo.
• Prevleka: klimatsko aktivna dvojna tkanina s  

koži prijaznimi naravnimi vlakni Tencel s klimatskim trakom.

• Robustno jedro z bonel vzmetmi in trajnoelastičnim fino  
oblazinjenim slojem iz kakovostne pene, na eni strani  
opremljeno z trdo oblogo iz žimnatega klimatskega  
flisa za prijetno ležalno udobje.

• Naravni zračni kanali skupaj z zračnimi  
materiali skrbijo za dobro spalno klimo.

• Prevleka: visokokakovostna viskozna tkanina  
prijetna na otip, nesnemljiva.

15 H217

2023 H2 H3 35RG*540 / 
2 m2

911 35RGH2 911 35RGH2

Ležišče Junior
• Zračna komfortna pena z  

odprtimi porami zagotavlja 
• točkovno elastičnost in  

hkrati nudi potrebno  
podporo.

• Visoka prepustnost zraka dodatno  
zagotavlja prijetno spalno klimo.

• Prevleka: klimatsko aktivna dvojna tkanina s  
koži prijaznimi naravnimi vlakni Tencel.

Ležišče Junior Med
• Visoko kakovostna hladna  

pena s strukturo odprtih por  
zagotavlja pomembno  
podporno funkcijo.

• Vozličasta mehka pena  
na eni strani skrbi za točkovno  
elastično razbremenitev telesa.

• Vgrajeni zračni kanali izboljšujejo zračnost jedra.
• Prevleka: klimatsko aktivna dvojna tkanina s koži prijaznimi 

naravnimi vlakni Tencel.

izredno nizka 
konstrukcija

3,5

Posteljni vložek Minimo
• Okvir iz vezanega bukovega lesa, prevlečen s folijo.
• 26 vpetih vzmetnih letev v visokokakovostnih nosilcih.
• Individualno nastavljiva cona udobja medenice.
• Okvir z nizko konstrukcijo.
• Višina samo 3,5 cm.

Minimo S
• Nenastavljiv3,526

 

PRIMERNO ZA 
PRENOČITVENE 

OBJEKTE 

 

PRIMERNO ZA 
PRENOČITVENE 

OBJEKTE 



Ležišče Epos N 100

Stabil 18 FL/Zone
• Nenastavljiv

Stabil S
• Nenastavljiv

Ležišče Impulsa R 300 
• Zračna 7-conska  komfortna pena z odprtimi porami zagotavlja točkovno  

natančno razbremenitev pritiska in nudi pravilno podporo hrbtenici.
• Odprta struktura celic zagotavlja pretočnost zraka za  

prijetno spalno klimo.
• Fini rezi v občutljivem predelu ramen omogočajo  

telesu pravilen ugrez pri spanju na boku.
• Poseben valoviti profil nudi ležalno udobje brez  

napetosti in spodbuja prezračevanje ležišča.
• Prevleka: dvojna tkanina, prešita  

z zračnimi klimatskimi vlakni.

• 7-consko ležišče iz komfortne pene z odprtimi porami  
zagotavlja točkovno razbremenitev pritiska.

• Odprta struktura celic zagotavlja zračnost in  
skrbi za prijetno spalno klimo.

• Specialni rezi v predelu ramen, medenice in nog omogočajo  
ergonomsko ležalno udobje in pospešujejo pretok zraka.

• Prevleka: dvojna tkanina, prešita z zračnimi klimatskimi vlakni.

1417 35RGH2 H3

1619 35RGH2 H3

Posteljni vložek Stabil
• Okvir iz visokokakovostnega večplastnega  

lesa za povečano stabilnost.
• 14 oz. 18 vzmetnih letev vpetih v okvir.**

• Individualno nastavljiva cona udobja medenice.*

• 2 dodatni prečni letvi iz masivnega lesa  
za ojačitev, privite v okvir. 
*razen pri Stabil S 
**pri Stabil S – 14 letev

514 18 5,5

Stabil 18 FL
/Zone

Stabil KF in  
Stabil 18 FL/Zone

Stabil KF
• Ročno nastavljiva  

vzglavje in vznožje

Nadvložek Flexibel
• Hladna pena z odprtimi porami nudi točkovno prilagajanje telesu.
• Odprta celična struktura omogoča visoko zračnost in regulacijo  

vlage ter poskrbi za prijetno suho spalno klimo.
• Prevleka: dvojna tkanina, prešita s zračnimi klimatskimi  

vlakni, za suho spalno klimo in popolno higieno.

KOMFORTNA 
PENA
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PRIMERNO ZA 
PRENOČITVENE 

OBJEKTE 



Vzglavnik Vitania Vzglavnik Viscona

Vzglavnik Variofit  
Visco

Vzglavnik Variofit  
Talalay

Vzglavnik Viscona
Soft

Vzglavnik Variofit 
Pur

• Elastična komfortna pena skrbi za  
ergonomski položaj hrbtenice. Posebna oblika  
nežno podpira vrat in je prilagojena obliki glave. 

• Dve različni višini omogočata izbiro optimalnega položaja 
glede na širino ramen.

• Prevleka: koži prijazna dvojna tkanina. Viskozna vlakna  
zagotavljajo suho, higienično spalno klimo.

• Visco elastična mehka pena nežno  
podpira vrat in se prilega obliki glave ter  
omogoča ergonomsko ležalno udobje.

• Dve različni višini omogočata izbiro optimalnega  
položaja glede na širino ramen.

• Fini rezi na površini jedra zmanjšajo napetost in  
spodbujajo fino prilagoditev.

• Dodatni plošči različnih višin omogočata individualno  
tnastavitev glede na osebne potrebe.

• Prevleka: klimatsko aktivna dvojna tkanina v Tencel kvaliteti.

• Visco elastična mehka pena zagotavlja  
odlično prileganje in zmanjša pritisk v občutljivem  
predelu vratu ter ga nežno podpira.

• Dve različni višini omogočata izbiro optimalnega položaja 
glede na širino ramen.

• Fini rezi na površini jedra zmanjšajo napetost in spodbujajo 
fino prilagoditev.

• Prevleka: koži prijazna dvojna tkanina. Viskozna vlakna  
zagotavljajo suho, higienično spalno klimo.

• Visco elastična mehka pena zagotavlja  
odlično prileganje in zmanjša pritisk v občutljivem  
predelu vratu ter ga nežno podpira.

• Fini rezi na površini jedra zmanjšajo napetost in spodbujajo 
fino prilagoditev.

• Prevleka: koži prijazna dvojna tkanina. Viskozna vlakna  
zagotavljajo suho, higienično spalno klimo.

• Mehko elastični Vita talalay lateks  
prepriča z optimalno spalno klimo, zagotavlja ergonomsko 
prilagoditev in zmanjšuje pritisk v občutljivem predelu vratu.

• Dve različni višini omogočata izbiro optimalnega  
položaja glede na širino ramen.

• Fini rezi na površini jedra zmanjšajo napetost in  
spodbujajo fino prilagoditev.

• Dodatni plošči različnih višin omogočata individualno  
nastavitev glede na osebne potrebe.

• Prevleka: klimatsko aktivna dvojna tkanina v Tencel kvaliteti.

• Elastična mehka hladna pena skrbi  
za ergonomski položaj hrbtenice. Posebna  
oblika nežno podpira vrat in je prilagojena obliki glave. 

• Dve različni višini omogočata izbiro optimalnega  
položaja glede na širino ramen.

• Fini rezi na površini jedra zmanjšajo napetost in  
spodbujajo fino prilagoditev.

• Dodatni plošči različnih višin omogočata individualno  
nastavitev glede na osebne potrebe.

• Prevleka: klimatsko aktivna dvojna tkanina v Tencel kvaliteti.
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PrevlekaPrevleka

Prevleka Prevleka

PrevlekaPrevleka


