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Slovenska postelja
Slovenska postelja® je blagovna znamka, pod katero nas poznate 
vse od leta 1995. Poslujemo od leta 1992 s tem, da smo prevzeli del 
proizvodnje bivšega podjetja Sukno Zapuže, kjer tradicija predelave 
volne sega v leto 1825.

Slike v katalogu so simbolične.

       Možnost plačila na obroke. 
                Ob plačilu z gotovino 
                       nudimo gotovinski 
                          popust.

Brezplačna montaža 
           posteljnih okvirjev.

Izdelava ležišč v 
cca. 3-4 tednih 
od naročila.

Zadovoljni 
kupci.

Brezplačna 
dostava.

Garancija 
na vsa ležišča.

Izdelava ležišč 
izvenstandardnih       

dimenzij.

Strokovno svetovanje, 
po potrebi 

tudi na domu.

3-4

Poslanstvo
Podjetje se ukvarja s proizvodnjo ležišč ter posteljnine, dodatno izvajamo 

tapetniške storitve. Izdelki so rezultat lastnega razvoja in tehnologij. 
Izdelke prodajamo v lastni prodajni mreži in pod lastno blagovno znamko 

po načinu svetovanja in načelu  
»prodaja po meri kupca«.

POSTELJA d.o.o., Zapuže 10b, 4275 Begunje na gorenjskem | Darilni bon ni izplačljiv v gotovini! Veljavnost bona je 6 mesecev od datuma nakupa!  
Bon lahko unovčite v kateri koli poslovni enoti podjetja POSTELJA d.o.o., ki so navedene na internetni strani.
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Ležišča s TFK žepkastimi vzmetmi

ANATOMIC TFK PRESTIGE /  
TFK PRESTIGE PluS / TFK PRESTIGE MINI
Vrhunsko ležišče, narejeno iz naravnih materialov. Zelo zračno in hkrati kraljevsko udobno. 

Razmagnetene žepkaste vzmeti v dvojnem jeklenem okvirju, z opcijo 5con ali 7con, v sestavi:

•   TFK PRESTIGE – obojestransko lateksiran kokos, obojestransko naravni lateks (4 cm) izdelan 
po proizvodnem postopku CEL – naravi prijazen in elastičen.

•  TFK PRESTIGE PLUS – obojestransko lateksiran kokos, obojestransko naravni lateks (4 cm) 
izdelan po proizvodnem postopku CEL – naravi prijazen in elastičen, obojestransko dodan 
lateks strukturiran v piramide (3 cm).

•   TFK PRESTIGE MINI – obojestransko lateksiran kokos, obojestransko naravni lateks (3 cm) 
izdelan po proizvodnjem postopku CEL – naravi prijazen in elastičen. 

Opis prevlek na strani 14.
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TFK Prestige: 23 cm
TFK Prestige Plus: 27 cm
TFK Prestige Mini: 21 cm

Ležišča s TFK žepkastimi vzmetmi imajo posamezne vzmeti v vrečkah, ki so zašite v 
sistem druga zraven druge. Zaradi patentirane sodčkaste oblike vzmeti, so le te na 
dotik mehke, pri povečanem pritisku se trdota stopnjuje. 

Trdota: Možna je izvedba v različnih trdotah (M – mehka, ST – srednje trda, T – trda). 

Vzmeti so razmagnetene in vpete v dvojni jeklen okvir, kar omogoči zračnost ležišču.  
V enojnem vzmetenem ležišču je cca 500 vzmeti. Višina žepastih vzmeti je  
12 cm ali 16 cm (pri ležiščih TFK Bohinj Plus).

Cone: Na žepkaste vzmeti je dodana plast jute. Cone poudarimo z razporeditvijo  
sisala in bombaža po dolžini ležišča. Izdelamo lahko 5consko ali 7consko ležišče.

Priporočamo uporabo letvenih podlog in obračanje ležišča.

ANATOMIC TFK KONOPlJA
Najnovejše ležišče in prvo slovensko ležišče iz ekološko pridelane 
slovenske konoplje. Naravno, sproščujoče in udobno ležišče.

Sestava: Razmagnetene žepkaste vzmeti v dvojnem jeklenem okvirju,  
z opcijo 5con ali 7con. Obojestransko lateks (4 cm), obojestransko plast 
konoplje v bombažni nogavici. 
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  Vsa ležišča so možna v vseh prevlekah in dimenzijah.
  Na prevleki je možnost dodatnega zračnika in deljive zadrge.
  Vsa ležišča imajo zaščitno bombažno pletivo za jedro.

v Slove niji

ek
ološko pridelana

PrVO SlOVeNSKO
ležišče S KONOPljO.

21cm
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  Vsa ležišča so možna v vseh prevlekah in dimenzijah.
  Na prevleki je možnost dodatnega zračnika in deljive zadrge.
  Vsa ležišča imajo zaščitno bombažno pletivo za jedro.

Opis prevlek na strani 14.

ANATOMIC TFK STANDARD HR / TFK STANDARD lATEKS
Razmagnetene žepkaste vzmeti v dvojnem jeklenem okvirju, z opcijo 5con  
ali 7con, v sestavi:

•   TFK STANDARD HR – obojestransko pena (3 cm). 

•   TFK STANDARD LATEKS – obojestransko pena (2 cm),  
obojestransko lateks (2 cm).
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ANATOMIC TFK ANA HR / TFK ANA lATEKS
Ležišče je primerno za osebe z bolečinami v križu in v kolkih. Razmagnetene žepkaste vzmeti v 
dvojnem jeklenem okvirju, z opcijo 5con ali 7con, v sestavi:

•   TFK ANA HR – obojestransko pena (2 cm), obojestransko HR pena  
strukturirana v piramide (3 cm).

•   TFK ANA LATEKS – obojestransko pena (2 cm), obojestransko lateks  
strukturiran v piramide (3 cm).
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ANATOMIC TFK NINA HR / TFK NINA lATEKS
Razmagnetene žepkaste vzmeti v dvojnem jeklenem okvirju. Na vzmeteh je  
dodana juta in materiali v različnih kombinacijah:

•   TFK NINA HR – obojestransko pena (3 cm).

•   TFK NINA LATEKS – obojestransko pena (2 cm), obojestransko lateks (2 cm).

trdota
M
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18-20

ANATOMIC TFK bOMbAž / TFK COMFORT PluS
Udobno, komfortno in termoizolacijsko ležišče. Razmagnetene žepkaste vzmeti v 
dvojnem jeklenem okvirju, z opcijo 5con ali 7con, v sestavi:

•   TFK BOMBAŽ – obojestransko lateks (4 cm), dodana plast bombaža.

•   TFK COMFORT PLUS – obojestransko lateks (4 cm), dodana plast naravne volne.
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21cm
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TFK bOHINJ / TFK bOHINJ PluS 
Razmagnetene žepkaste vzmeti v penastem okvirju.  
Na vzmeteh je dodana juta in materiali v poljubno izbrani sestavi:

•   BOHINj HR – obojestransko pena (3 cm).

•   BOHINj LATEKS – obojestransko pena (2 cm), obojestransko lateks (2 cm).

•   BOHINj PLUS – Trdota T in ST – višje vzmeti, možna kombinacija obojestransko pena (2 cm) in  
lateks (2 cm), ali le pena (3 cm).

080 14 99 Opis prevlek na strani 14.
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Bohinj Hr: 18 cm
Bohinj lateks: 20 cm
Bohinj Plus: 24 cm ANATOMIC TFK PRINC

Ležišče je obojestransko nadgrajeno s “špagetnim polnilom” in 
je zaradi tega izredno zračno, po udobnosti primerljivo z vodno 
posteljo. Zelo prilagodljivo ležišče.

Sestava: Razmagnetene žepkaste vzmeti v dvojnem jeklenem 
okvirju, z opcijo 5con ali 7con. Obojestransko plast sintetične volne 
in obojestransko »špagetna« plošča Pelprene (5 cm).
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ANATOMIC TFK DIPlOMAT
Zelo kompaktno, trše ležišče iz naravnih materialov, ki ima zelo veliko 
prepustnost zraka in je primerno za ljudi z nekoliko povečano telesno 
težo ali nagnjenostjo k potenju.

Sestava: Razmagnetene žepkaste vzmeti v dvojnem jeklenem 
okvirju, z opcijo 5con ali 7con. Obojestransko plast kokosa (1 cm), 
izdolbena kokosova banjica in v njej plast volne (1 cm), obojestransko 
kokos (1 cm) in obojestransko klimatski modul (2x1,5 cm).

trdota
M
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  Na voljo dimenzije  
190x80, 190x90, 
200x80 in 200x90 cm.

Sestavni 
del ležišča je 
PODVlOžeK 
ZVeZDA. 
"regulator 
spanca", izboljšuje 
prehod iz lebdenja 
med spanjem in 
budnim stanjem, 
v globok zdravilni 
spanec.

25cm

ANATOMIC TFK HIDRA
Ležišče anatomic TFK Hidra daje občutek ležanja na vodni postelji. 
Je udobno in hkrati zračno. Ležišče s triplastnim žepkastim 
vzmetenjem nas optimalno objame v katerem koli spalnem položaju.

Sestava: Razmagnetene žepkaste vzmeti v dvojnem jeklenem 
okvirju, z opcijo 5con ali 7con, v sestavi z obojestransko tfk mikro 
žepkasto vzmetjo (5 cm) in obojestransko klimatski modul (1,5 cm).

27cm
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M
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Lateks ležišča
Lateks je pridobljen iz izcedka mlečne tekočine 
drevesa kavčukovca. Vsebuje odprte in med 
seboj povezane mehurčke, ki ležišču omogočajo 
pretok zraka. Lateks ne povzroča prahu in je zaradi 
bakteriostatičnih lastnosti negostoljuben mnogim 
mikroorganizmom. 

Pravilna izbira trdote, višine in sestave lateks ležišča 
omogoča udobje, ki vodi v sam vrh dobrega spanja. 
Ob pravilni uporabi ležišče z leti ne izgubi elastičnosti 
ali oblike. Lateks izredno dobro absorbira telesno 
vlago, zato mora ležišče imeti možnost zračenja 
spodnjega dela (letvice). 

Ni primeren za vlažen prostor in za osebe s povečano 
telesno težo. Ležišče je priporočljivo pogosteje 
obračati.

lATEKS 7CON
Klasično lateks ležišče ima po dolžini 7con in je 
različnih trdot. Telesu se maksimalno prilagodi. 

•  LATEKS MINI – 12 cm jedro iz lateksa.

lATEKS GAlANT
Jedro sestavlja 100% naravni lateks. Posebnost 
je proizvodnji postopek CEL – lateks je naravno 
elastičen, ekološko prijazen. Povečana prilagoditev 
telesni teži in obliki.

lATEKS KOKOS
Ležišče izdelano iz dveh plasti lateksa (2x6 cm), v 
sredini valovit lateksiran kokos (5 cm). Kombinacija 
naravnih materialov. Trše ležišče.

lATEKS EKSKluzIv
Ležišče izdelano iz 7conskega lateksa. Z zgornje in 
spodnje strani ga obdaja lateks strukturiran v  
piramide (3 cm). Zelo udobno ležišče.

  Vsa ležišča so možna v vseh prevlekah in dimenzijah.
  Na prevleki je možnost dodatnega zračnika in deljive zadrge.
  Vsa ležišča imajo zaščitno bombažno pletivo za jedro.
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Opis prevlek na strani 14.
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Posebna ležišča

JEzERJAN – TRIDElNO lEžIščE
Vonj po domači volni vas zaziblje v občutek narave in mirnega spanja. Ležišče je 
sestavljeno iz mikane volne, obdelane po naravnem postopku iz ovac jezersko-
solčavske pasme, s kombinacijo lateksa (6 cm) ali lateksiranega kokosa (5 cm).

Prevleka: 100% antibakterijski bombaž – ročno šivano.

KROGlIčNO lEžIščE
Osnovni princip krogličnega sistema ležišča je možnost 
umikanja kroglic, iz področja večjega v področje manjšega 
pritiska.

Kroglični sistem omogoča namestitev v položaj, ko ni 
napeta nobena mišica in istočasno podpre sicer viseče 
dele telesa. Osebe z večjimi ortopedskimi težavami občutijo 
kmalu olajšanje. Masažni efekt kroglic pripomore k dodatni 
telesni in duševni sprostitvi. 

Neposredno okrog telesa je ustvarjena idealna mikroklima. 

Sestava jedra: 
•   lateks 7 conski (16 cm), 
•   lateksova banjica (4 cm), 
•   štiri tekstilne komore na 

zadrgo z bukovimi kroglicami 
(cca 4x po 1300 kroglic), 

•   klimatski modul, 
•   na spodnji strani ležišča 

dodan lateks strukturiran v 
piramide (3 cm),

•   prevleka Organic z zadrgo na 
treh straneh in prevleka Lycra 
za udobje.

  ležišče možno do dimezije 
200x100 cm.

  ležišče možno do dimezije 
200x100 cm

23cm
trdota

ST
trdota

M

080 14 99 7Opis prevlek na strani 14.

ležišče

ortopedsko

zelo visokovisoko

udobje s p anja

zelo visokovisoko

kroglicepolnilo

ležišče

ortopedsko

zelo visokovisoko

udobje s p anja

zelo visokovisoko

kroglicepolnilo

voln a

je
ze

rsko-solčavska

je
ze

rsko solčavska18cm
trdota

ST
trdota

T

7

lEžIščE FuTON
Futon je tradicionalno japonsko 
ležišče, ki je narejen iz več 
plasti bombaža in se čez dan 
lahko zvije ter pospravi, zvečer 
pa razvije in uporabi kot ležišče. 
Izdelan je  iz dveh debelih slojev 
mikane volne obdelane po 
naravnem postopku. 

V sredini imamo lahko lateksiran 
kokos (5 cm) ali lateks (4 cm).

FuTON FlEX 
Je leseni okvir za ležišče FUTON in je izdelan iz masivnih  lakiranih 
smrekovih desk. Lahko ga namestimo v štiri različne položaje – 
dvig noge, dvig glave, vodoravno za ležanje ter zložen v sedežno 
garnituro.
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Ležišča s  
šlarafijskimi vzmetmi

Ležišče s ŠLARAFIJSKIM 
vzmetenjem ima ročno pletene 
vzmeti premera cca 5 cm, ki se 
med seboj prepletajo. V enojnem 
vzmetenem jedru je cca 700 
vzmeti, ki so kar 6x ovite okoli osi, 
kar omogoča izredno prožnost 
in prilagodljivost obliki telesa. 
Šlarafijsko vzmetenje je visoko  
14 cm. 

Priporočamo uporabo prožnih 
letvenih podlog ali desk na traku. 
Ležišče je priporočljivo pogosteje 
obračati.

Ležišča z  
bonell vzmetmi

V jedru je cca 200 med seboj 
povezanih vzmeti premera cca 
10 cm v dvojnem okvirju. Ležišče 
je glede na debelino žice v 
določenem jedru mehko ali trdo. 
Višina bonell vzmetenja je 13 cm.

Priporočamo uporabo prožnih 
letvenih podlog ali desk na traku. 
Ležišče je priporočljivo pogosteje 
obračati.

MEDICAl šlARAFIJA – bIO
Ležišče z izredno dolgo življenjsko dobo in 
predvsem primerno za ljudi s povečano  
telesno težo.

Sestava: Šlarafijsko vzmetenje v dvojnem 
jeklenem okvirju, obojestransko podložno 
platno, obojestransko lateksiran kokos, 
obojestransko naravni lateks (4 cm), s 
plastjo volne (zimska stran) in plastjo 
bombaža (letna stran).

ORTOPEDIK š-HR  
AlI š-lATEKS
Šlarafijsko vzmetenje v dvojnem jeklenem okvirju, 
obojestransko podložno platno, obojestransko 
lateksiran kokos (1 cm), v sestavi:

•  ORTOPEDIK Š-HR – obojestransko pena (3 cm), 
obdana s plastjo volne.

•  ORTOPEDIK Š-LATEKS – obojestransko pena 
(2 cm) in obojestransko lateks (2 cm), obdan s  
plastjo volne.

24cm
trdota

ST
trdota

T

MAKSO
MAKSO je klasična jogi vzmetnica z 
jeklenim okvirjem. 

Sestava: Bonell vzmetenje v dvojnem 
jeklenem okvirju, obojestransko podložno 
platno, obojestransko lateksiran kokos 
(1 cm), obojestransko pena (3 cm).

  Vsa ležišča so možna v vseh prevlekah in dimenzijah.
  Na prevleki je možnost dodatnega zračnika in deljive zadrge.
  Vsa ležišča imajo zaščitno bombažno pletivo za jedro.

Opis prevlek na strani 14.
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Penasta 
ležišča
Ležišča izdelana iz hladno pihane pene, so 
ekološko prijaznejša in imajo večjo elastičnost. 
Primerna so za alergike. Ležišča iz penastega 
jedra so higiensko neoporečna, omogočen je 
pretok zraka, v določenih strukturah delujejo 
antidekubično. Vzdrževanje teh ležišč je, zaradi 
majhne teže in upogljivosti, zelo enostavno in 
nezahtevno.

Priporočamo uporabo letvenih podlog. Ležišče 
je priporočljivo pogosteje obračati.

PuR
Ležišče je izdelano iz 12 cm pene z dodatkom elastina. 
Možna nadgradnja ležišča z materiali: lateks, spominska 
pena, klimatski modul.

PREMIER 3000
Ležišče je sestavljeno iz HR pene strukturirane v 
piramide (5 cm), strukturirane 5conske HR pene 
(8 cm) in lateks plošče (6 cm).

SAvA
Ležišče s poudarjenimi 7conami, nudi podporo 
celotnega telesa. Pena je ortopedsko oblikovana.  
Z zračnimi utori po celotni dolžini. 

ANA
Jedro sestavljeno iz strukturirane 5conske HR pene  
(8 cm), antibakterijska penasta plošča (2 cm), na obeh 
straneh ležišče obdaja HR pena strukturirana v  
piramide (3 cm). 

  Vsa ležišča so možna v vseh prevlekah in dimenzijah.
  Na prevleki je možnost dodatnega zračnika in deljive zadrge.
  Vsa ležišča imajo zaščitno bombažno pletivo za jedro.

antialerg eno

za
šči

ta proti pršicam

je
ze

rsko-solčavska

klimatski

m o d ul

klimatski

Opis prevlek na strani 14.

ležišče

ortopedsko

zelo visokovisoko

antialerg eno

za
šči

ta proti pršicam

je
ze

rsko-solčavska

udobje s p anja

zelo visokovisoko

kroglicepolnilo

ležišče
ortopedsko

zelo visokovisoko
antialerg eno

za
šči

ta proti pršicam

je
ze

rsko-solčavska

udobje s p anja

zelo visokovisoko

kroglicepolnilo

ležišče

ortopedsko

zelo visokovisoko

antialerg eno

za
šči

ta proti pršicam

je
ze

rsko-solčavska

udobje s p anja

zelo visokovisoko

kroglicepolnilo

14cm
trdota

M
trdota

ST
trdota

M
trdota

ST

16cm
trdota

M
trdota

ST

12cm
trdota

M
trdota

ST

trdota
M

trdota
ST

16cm

vAlDOlTRA
Ležišče je sestavljeno iz HR pene strukturirane v 
piramide (5 cm), strukturirane 5conske HR pene 
(8 cm) in penaste plošče (2 cm).

19cm
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Letvene podloge
Letvena podloga nam omogoča optimalno zračenje 
in prilagoditev glede na telesno težo ter posledično 
obremenitev.

Obvezna je kot podlaga pri vseh lateks in penastih 
ležiščih. Priporočljiva je pri vseh ležiščih ter vzmetnicah, 
saj zaradi zračnosti ter dvojnega vzmetenja podaljša 
življenjsko dobo vzmetnici.

Letvene podloge se izdelujejo v vseh dimenzijah z 
odstopanjem po dolžini 4 cm, po širini pa do 0,5 cm, 
glede na ležišče ali svetlo mero posteljnega okvirja. 
Možne dimenzije so od 70 do 140 cm širine,  
dolžine do 220 cm.

lETvENA PODlOGA DOM FlEX
Posteljno dno, ki ga odlikuje ugodna cena in kvaliteta.

Uporabno pri vzmetnicah ter bolj enostavnih penastih 
ter lateks ležiščih.

lETvENA PODlOGA ERGOS / ERGOS GN / 
MOTORNI ERGOS / ERGOS S
Letvena podloga je idealna za lateks ter penasta ležišča. 
Posebni večslojni gumijasti čepi omogočajo boljšo 
prožnost in udobje. Vgrajen ima tudi sistem večjega 
ramenskega ugreza. 

Ergos – ležeče letveno dno.

Ergos GN – možnost dviga in prilagoditve vzglavja in nog.

Ergos motorni – dvig glave in nog s pomočjo 
elektromotorja in daljinskega upravljalca.

Ergos S – možnost dviga in prilagoditve vzglavja in nog. 
Dodana še dodatna prilagoditev vzglavja.

lETvENA PODlOGA DuAl-T IN RElAX
Vsestransko uporabno posteljno dno ima podaljšane 
gumijaste čepe, sredinsko ojačitev in nastavitev trdote.  

Relax – letveno dno z možnostjo dviga in prilagoditve 
vzglavja in nog.

Dual-T – klasično letveno dno. 

Relax

5cm letvic
24-26

6cm vzmet.
letvic

26-288cm

udobje s p anja

zelo visokovisoko

kroglicepolnilo

lETvENA PODlOGA MOTORNA MOlA 
Kvalitetna letvena posteljna podloga z vgrajenim 
elektromotorjem, ki omogoča prepogib na različnih 
predelih. Dvigne vas lahko iz ležečega, v popolnoma 
sedeči položaj, s pritiskom na daljinski upravljalec. 

Posebni gumijasti čepi omogočajo boljšo prožnost 
in udobje. Motorna mola je primerna za ljudi, ki si v 
postelji želijo vrhunski komfort ter nastavitev višine 
nog in glave brez vstajanja iz postelje. Deluje na 12 V 
preko pretvornika iz 220 V. V primeru izpada električne 
energije ima vgrajen samodejni spust. 

Otroško letveno  
dno.

Dual-T

9cm

lETvENA PODlOGA MEDICO
Letveno dno se dvigne vse od ledvenega predela in s 
tem olajša probleme z refluksom.

Primeren je za vse obremenitve.

6cm vzmet.
letvic

26-28 rešitev za težave 
z refluksom.

Primeren za vse 
obremenitve.

Možnost nakupa letvenega dna 
kot samostojno dno na nogicah.

Zaradi motorja je pod posteljo 
potrebna višina do 20 cm.

  Na voljo dimenziji  
(190) 200x80  in 
(190) 200x90 cm.



Postelje
Nudimo vam postelje narejene iz masivnega 
bukovega in smrekovega lesa ter tapecirane 
postelje. Pri izbiri materialov smo pozorni na 
kvaliteto lesa, predvsem na njegovo trdnost in 
obstojnost. 

Postelje iz masivnega lesa imajo dolgo 
življenjsko dobo, kljub morebitnim selitvam. Les 
je naraven, zdravju in okolju prijazen material in 
ga je možno tudi reciklirati.

Postelje so projektirane tako, da lahko pri večini 
izbirate višino postelj zaradi lažjega jutranjega 
vstajanja. Postelje so na voljo v vseh želenih 
dimenzijah, lahko pa vam izdelamo posteljo po 
naročilu na podlagi priložene slike ali načrta z 
opisom. 

POSTElJA JElOvICA 
Izdelana je iz vezane plošče, iverala in masivnega lesa. 
Posteljna podloga je BONELL vzmetenje na katero se 
položi vzmetnica. Postelja stoji na treh nogah in enemu 
koleščku zaradi lažjega premikanja. Višina od tal brez 
vzmetnice je 32 cm. Blago za tapeciranje izberete po 
vzorčni karti. 

POSTElJA bIO
Postelja iz 100% masivnega smrekovega lesa. Možno 
je naročiti tudi tretjo stranico in vgraditi enojni ali dvojni 
predal na koleščkih.

Lamele so mozaične, v različnih odtenkih in 
konstrukcijsko. 

Možen je naravni izgled bukve, toniranje na barvo 
češnje in oreha ter luženo bele.

Lakirane so z dvokomponentnim poliuretanskim 
lakom, oljene ali surove. 

Po posebnem naročilu je možno višanje ali nižanje 
postelje. 

Možen je naravni izgled bukve, tonirano na češnjo, 
oreh ali hrast, lahko tudi barvano po vzorcu.

Lakirane so z dvokomponentnim poliuretanskim 
lakom, oljene ali surove.

080 14 99 11

Alenka Maja

Gama
Pan

Piran letveMiraZupiZupan Mini
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SPOMINSKA PENA 

Ortopedsko oblikovana, 
visokoelastična spominska  
pena, ki daje popolno 
prilagoditev vratnemu in 
ramenskemu delu.

Vzglavniki
Pri izbiri vzglavnika imamo uporabniki le teh različne 
potrebe. Vedeti moramo, da smo si med seboj različni, 
da spimo v različnih telesnih položajih ter uporabljamo 
različno trda ležišča. Vrat mora biti pravilno podprt, 
tako da sta glava in hrbtenica vodoravni. Pri legi na 
hrbtu je prav tako pomembno, da ostane hrbtenica v 
fiziološkem položaju. 

Prednosti naših vzglavnikov so torej pogojene 
z individualnimi potrebami ter materiali, ki jih 
uporabljamo. Vsi vzglavniki imajo snemljivo pralno 
prevleko in zadrgo, da si lahko sami prilagodimo višine 
vzglavnika. Možna je kombinacija polnil (npr. lateks-
ajda; volna-lateks, itd.) Vzglavniki imajo energetski 
simbol – za prehod iz sna v lepši spanec.

  Vsi vzglavniki imajo zadrgo 
in si lahko višino poljubno 
prilagodimo. Možnost dodajanja 
ali odvzemanja polnil.

Vsa tri ležišča so možna 
v izven-standardnih 
dimezijah, ovalne in  

okrogle oblike za zibke.

zadrga

Standard
Spanček

Vesna

Lateks Contur Tayko
Antialergik

Smrčavko

Ajda

Potovalni vzglavnik

Dremavček

Ideal HR

Spominski Contur

POlNIlO Iz vOlNE 

Je naraven termoregulator, 
preprečuje prekomerno 
potenje in nudi udobje. 
Tehnologija, ki jo 
uporabljamo pri obdelavi 
volne ohrani lanolin ter 
jo zaščiti pred molji in 
glivicami. 

POlNIlO Iz lATEKSA 

Lateks je naravni material, 
ki je zaradi bakteriostatičnih 
lastnosti negostoljuben 
mnogim mikroorganizmom. 
Polnilo je lahko v koščkih 
ali v različnih anatomskih 
oblikah.

POlNIlO Iz AJDE

Naravno polnilo. Prednost 
ajde je, da hladi. Lajša 
tegobe pri migreni, 
nespečnosti, bolečinami 
v vratnem delu hrbtenice, 
ramenih, glavi in zatilju. 

buKOvE KROGlICE

Vzglavnik je masažnega 
učinka. V vratnem delu 
premikajoče bukove 
kroglice, s kombinacijo 
lateksovih kosmičev.

SINTETIčNO POlNIlO

Unico kroglice-poliester 
so zelo mehke in udobne. 
Vzglavniki s tem polnilom 
so pralni do 60 °C. 
Primerno za alergike. Je 
toplejše polnilo.

SPOMINSKA PENA 

Ortopedsko oblikovana, 
visokoelastična spominska 
pena, ki daje popolno 
prilagoditev vratnemu in 
ramenskemu delu.
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Otroški program

lATEKS lEžIščE MOJCA
Lateks je naravni material, ki je zaradi bakteriostatičnih 
lastnosti negostoljuben mnogim mikroorganizmom. 
Ležišče potrebuje možnost zračenja z letvenim dnom.

Klasična dimezija 140x70 in 120x60.

KOMPlET zA DOJENčKA SOčA 
Pregrinjalo 100x70 ali pregrinjalo 100x140 in  
podloga za pod glavo 40x30. 

Polnilo: bombaž cca. 300 g/m²,  
prešitje z inlet bombažem.

HR PENASTO lEžIščE KEKEC
Ležišča izdelana iz hladno pihane pene, so ekološko 
prijaznejša in ima večjo elastičnost. Primerna je za alergike.

Klasična dimezija 140x70 in 120x60.

TFK lEžIščE ROžlE
Ležišče je izdelano iz 12cm TFK žepkastih vzmeti v 
okvirju iz pene, plast jute in 3cm HR pene (enostransko). 
Zelo zračno in točkovno prilagodljivo ležišče.

Klasična dimezija 140x70 in 120x60.

antialerg eno

za
šči

ta proti pršicam

je
ze

rsko-solčavska

antialerg eno

za
šči

ta proti pršicam

je
ze

rsko-solčavska

antialerg eno

za
šči

ta proti pršicam

je
ze

rsko-solčavska

10cm
lateks

10cm
puhin

60º

iz  bukovega le
sa

kroglice

b o m b až

polnilo

NEPREMOčlJIv  
NADvlOžEK AlI RJuHA
Sestava: bombažni frutir, spodnja plast plastificirana. 
Na vogalih všite elastike za pritrditev na ležišče. 

Primeren za otroška ležišča,  
zaradi nepremočljivosti.

60º
ne

prepušča

OTROšKI vzGlAvNIK MuC uNICO
Velikost: 35 x 45 cm 
Sestava: polnilo: poliester – unico kroglice 
Vzglavnik ima zadrgo, tako da se lahko vzglavnik 
prilagodi po višini in trdoti.

zadrga

Vsa tri ležišča so možna 
v izven-standardnih 
dimezijah, ovalne in  

okrogle oblike za zibke.

15cm

nova slika še 
pride?
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Prevleke
Prevleke so antibakterijske, snemljive, 
z ročaji za lažje obračanje in jih lahko 
sesamo. Prevleke čistimo v čistilnici, 
nekatere operemo doma.

Prevleko lahko naročite z deljivo zadrgo, 
saj se le-ta razdeli na dva dela, kar 
omogoča lažje čiščenje.

Za dodatno zračnost jedru, lahko pri 
prevlekah všijemo zračnik za boljši 
pretok zraka.

bOMbAž
Naravno vlakno. Semenske nitke rastline bombaževca. 
Je odličen toplotni regulator in povečuje udobje ležanja. 
Pralen na 60 °C.

RJuHE
Po naročilu izdelujemo rjuhe v vseh dimenzijah in oblikah. Na izbiro 
imamo bombažno platno, bombažni frotir in Seacell rjuhe.  
Barve – po barvni karti.

KlIMATSKI MODul
Zračen igličast laks  
v višini 1,5 cm.

60º
zadrga 60ºantialerg eno

za
šči

ta proti pršicam

je
ze

rsko-solčavska PREvlEKA bAMbuS  
prešita prevleka • Snemljiva prevleka iz celuloze 
bambusa in poliestra, prešita z bombažem  
cca 300 g/m2. 

PREvlEKA ORGANIC PluS 
prešita prevleka • Snemljiva prevleka iz 
antibakterijskega bombaža, prešita z volno cca 
300 g/m2 ali prešita z bombažem cca 300 g/m2. 

PREvlEKA KAšMIR 
prešita prevleka • Snemljiva prevleka iz 
kombinacije kašmirja in bombaža, prešito z 
bombažem cca 300 g/m2. 

PREvlEKA COMFORT 
prešita prevleka • Snemljiva prevleka iz 
antibakterijskega bombaža, prešita z bombažem 
cca 300 g/m2. 

PREvlEKA lAN 
prešita prevleka • Snemljiva prevleka iz 
kombinacije lanu, bombaža in poliestra.  

PREvlEKA luX SANITET 
prešita prevleka • Snemljiva prevleka iz kom-
binacije bombaža in sintetike, prešita s sintetično 
volno cca 300 g/m2. Primerna za alergike. 

PREvlEKA STRESSFREE  
neprešita prevleka • Tanjša, snemljiva prevleka iz 
kombinacije bombaža in sintetike. Primerna za alergike.

40º
zadrga

PREvlEKA ORGANIC 
neprešita prevleka • Tanjša, snemljiva prevleka iz 
antibakterijskega bombaža. Primerna za alergike.

kemično
čiščenje

zadrgazadrga

kemično
čiščenje

zadrga

zadrga

40º
zadrga

40º
zadrga

40º
kemično
čiščenje

* VOlNeNO POlNilO
** BOMBAžNO POlNilO* **
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Odeje, nadvložki in pregrinjala

60º 60º

Prosti čas
Slovenska postelja izdeluje tudi ležišča izven-standardnih dimenzij.
Za vaš prosti čas, navtiko in avtodome po naročilu izdelujemo različne tipe 
ležišč iz našega programa.
Ležišča so običajno izdelana enostransko in nepravilnih oblik, pod kotom, itd.
Ležišča so dejansko izdelana po šablonah, ki nam jih prinesete ali pa si šablono 
naredimo sami na podlagi vaših načrtov. Uporabni materiali pri izdelavi teh 
ležišč so pene in tfk žepkasta vzmetenja s kombinacijo klimatskega modula, ki 
ležišču omogoči boljšo zračnost.
Prevleka na ležišču je v večini primerov Comfort, ker je primerna za izdelavo 
okroglin in ležišč pod različnimi koti. Spodnja stran ležišča se obleče z reteks 
materialom, ki ležišču daje še dodatno zračnost.
Sestava ležišča je lahko tudi poljubna.
Najpogosteje stranke izberejo med ležišči: PUR, VALDOLTRA, LEŽIŠČE 
BOHINJ, ANATOMIC TFK ANA HR, ANATOMIC TFK PRESTIGE.
LETVE YAHT FLEX omogočajo zračnost ležišču, so zložljive in hitro položene.

ODEJA KEKEC
Polnilo: 100% volna,  
prevleka – bombaž inlet.
Zimska odeja: polnjena z 800 g/m2 volne.
Letna odeja: polnjena s 500 g/m2 volne.

ODEJA SOčA
Polnilo: bombaž 300 g/m2 –  
prešit z inlet bombažem.
Možno: enoplastno pregrinjalo ali  
dvoplastno-zimsko/letno (speto z neti). 

NADvlOžEK SOčA
Polnilo: bombaž 300 g/m2 –  
prešit z inlet bombažem.  
Dodana elastika na vseh štirih straneh 
za pričvrstitev na ležišče.

NADvlOžEK  
lATEKS
Oblečen v bombažno 
prevleko z zadrgo. 

NADvlOžEK 
PRINCESA 

»Špagetno« polnilo 
Pelprene, debeline  
5cm. Oblečeno je v 
bombažno prevleko.  

antialerg eno

za
šči

ta proti pršicam

je
ze

rsko-solčavska

antialerg eno

za
šči

ta proti pršicam

je
ze

rsko-solčavska

60º

60º

kemično
čiščenje

  Na voljo v višinah 
2 cm, 4 cm in 6 cm.



Prodaja ležišč v spalnih salonih:

Za vaše lepše sanje ...

lJublJANA
•   Peričeva 21  

(Bežigrajski dvor)  
1000 Ljubljana

   01 280 67 90

  ljubljana2@postelja.com

•    Celovška cesta 336 
(za Mercator Prušnikova)  
1000 Ljubljana

   01 513 37 40

  ljubljana1@postelja.com

bEGuNJE NA 
GORENJSKEM
•   Zapuže 10b  

(bivša tovarna Sukno) 
4275 Begunje na Gorenjskem

   04 532 57 75

  zapuze@postelja.com

NOvO MESTO
•   Ljubljanska c. 26  

(Hedera – 1. nadstropje) 
8000 Novo mesto

   07 391 77 00

  novo.mesto@postelja.com

CElJE
•   Opekarniška c. 15a  

(pod nogometno tribuno Arena 
Petrol na Hudinji), 3000 Celje

   03 425 12 90

  celje@postelja.com

KOPER
•   Pristaniška ulica 3  

(pri hotelu Koper)  
6000 Koper 

   05 663 88 70

  koper@postelja.com

MARIbOR
•   Lackova c. 47  

(pod Pohorjem)  
2000 Maribor 

   02 333 58 10

  maribor@postelja.com

DRAvOGRAD
•   Meža 6  

2370 Dravograd

   040 222 381

  maxgrt@gmail.com

KRANJ
•    Koroška c. 2  

(Stara pošta pri Globusu)  
4000 Kranj

   04 231 67 61

  kranj@postelja.com

080 14 99

Postelja, d.o.o., podjetje za proizvodnjo  
spalnih sistemov in predelavo ovčje volne, 
Zapuže 10b, 4275 Begunje na Gorenjskem

Kolektiv Slovenske postelje

 www.postelja.com

 
   Vaš svetovalec:

Zdravo spati, zdravo živeti


