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Leta 1994 je nastalo majhno podjetje 
z veliko idejo – razviti kulturo spanja v 
Sloveniji in zagotoviti, da bo lahko vsak 
Slovenec spal na prvovrstnem ležišču.

  
  Emil Marinšek, 
  direktor

DOVRŠENO
SPANJE

OD LETA

Dovršeno spanje za vse je naš ideal, ki smo mu vsak 
trenutek dneva predani s srcem. Zato se od leta 1994 
ukvarjamo s snovanjem, izdelavo in distribucijo ležišč. 

Zvesti ostajamo tradiciji in hkrati nadgrajujemo 
področja, kjer tehnološki napredek izboljša udobje. 

Znanje domačih strokovnjakov in lokalna izdelava v 
ljubljanskem Zalogu sta naše najboljše zagotovilo za 
vaš dober spanec. Sta tudi razlog za spletene pristne 
vezi in zaupanje po nakupu. 

Ekipa s srcem,
dobrodošli pri nas

Vsem nam je znano, da v povprečju prespimo tretjino 
življenja. In zakaj ne bi tega časa preživeli kakovostno, 
saj spanec neposredno vpliva na uspešnost preostalih 
dveh tretjin.

S pravim ležiščem so lahko vaša prihajajoča jutra 
nepremagljiva, dnevi pa polni energije. Naj spanje 
postane vaš novi statusni simbol. Privoščite si ga!

Obiščite nas in se prepustite strokovnemu svetovanju. 
Nova postelja je lahko že kmalu v vaši spalnici.

DOBRODOŠLi PRi NAS  |  maremico.si      76      maremico.si  |  DOBRODOŠLi PRi NAS



2006

Prelomno leto za 
podjetje. Postelje 
Lectus začnemo 
izdelovati v 
Sloveniji, ker 
želimo imeti 
popoln nadzor 
nad sestavnimi 
deli in njihovo 
kakovostjo.

2011

Dober glas seže v deveto vas. 
Z inovativnimi izdelki postanemo vse 
bolj cenjen in zanesljiv partner na 
zahtevnih tujih trgih osrednje Evrope.

2014

Luč sveta ugledajo postelje blagovne 
znamke BoxSpring. Visoke, udobne, 
živahnih barv – vsaka je osebni 
unikatni spalni prestol.

2020

Trenutno se poleg 
razvoja izdelkov 
ukvarjamo še z 
ozaveščanjem 
širše javnosti o 
pomenu spanja ter 
drugih dejavnikov, 
ki vplivajo na 
zdravje. Postanite 
del naspane 
družbe tudi vi.

2017

Močno smo vam olajšali nakupe 
drobnih dodatkov za spanje. 
Predstavili smo spletno trgovino 
www.maremico.si. Nakup opravite 
hitro, preprosto in kadar koli.

2010

Preselili smo se v ljubljanske Črnuče, 
v še večji Spalni center Maremico, 
kjer smo vam na ogled končno lahko 
predstavili vse čudovite postelje. 
Tu nas najdete še danes.

Zgodovino pišemo 
že od leta 1994

1994 

Maremico d.o.o. je ustanovljeno in prvi 
Slovenci že sanjajo na Lectusu.

1995 

Prva trgovina je 
odprla svoja vrata 
v ljubljanskem 
World Trade 
Centru.

1996

Vodna postelja Lectus je bila 
postavljena pred skoraj nemogoč izziv, 
bo zdržala 3 slone? Po nekaj napetih 
sekundah se je izkazalo, da ji sloni ne 
pridejo do živega – ostala je cela.

1998

Preselili smo se na Dunajsko cesto. 
Novi spalni center je obiskovalcem 
ponudil več izbire.

2001

Naši strokovni monterji so prvič 
opravili celotno montažo v copatih, 
in še vedno je tako. istega leta se 
je za uporabnike odprla dežurna 
telefonska linija in oddelek poprodaje. 
Oba za vaš spanec skrbita še danes.

2008

Zaradi potrebe po 
izdelkih za spanje, 
ki bi bili popolnoma 
prilagojeni vsakemu 
uporabniku, smo v 
oddelku za razvoj 
zasnovali ležišča in 
vzglavnik Leticia, 
ki iz leta v leto 
navdušujejo več ljudi.
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Postelje so nastale na osnovi bogatih več desetletnih izkušenj na 
področju spanja doma in izven meja. Od uporabnikov, ki želijo biti 
vedno v trendu in zase želijo le najboljše, se vsak dan znova učimo 
in ustvarjamo spalno harmonijo, ki jo boste vzljubili. 

Vsaki podrobnosti posvetimo pozornost in stremimo 
k dovršenosti. Samo to je dovolj dobro za vas.

Za vsak okus.

Ne omejujte se in svoje čute razvajajte v najljubši barvi iz široke 
palete materialov. Redno jih posodabljamo in prilagajamo modnim 
smernicam, da bo vaša spalnica res zasijala.

Zamišljeno 
in oblikovano 
v Sloveniji

Družbena odgovornost, trajnostni razvoj ter dobro 
počutje vseh nas so ideali, ki jih živimo. Izdelek 
ne more biti tako vrhunski, da ga ne bi mogli še 
izboljšati. Zato smo tukaj mi. Vi ste naš cilj.

  
  Valentin Marinšek, 
  vodja razvoja
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Po svojem okusu izberete najljubši dizajn in barvno harmonijo, 
zato je vsaka postelja svojevrsten unikat. Vaše inovativne 
kreacije so naš navdih. 

V ljubljanskem Zalogu jih mojstrske roke mizarja, šivilje in 
tapetnika vsak dan skrbno ustvarjajo. Vsaka podrobnost 
šteje, ko z užitkom snujejo kos za kosom vaše bodoče sanjske 
postelje in ustvarjajo njeno končno podobo.

Dovršenost, inovativnost in skrbno izbrani ter obdelani materiali 
so vrednote, ki jih živimo. V svoje izdelke 100% zaupamo, zato 
ni skrivnost, da na njih vsako noč uživamo tudi sami.

Slovenska 
ročna izdelava

Skrivnost najbolj prestižnih oblazinjenih postelj je v 
majhnih podrobnostih. Zato pri delu ne gledam na 
uro. Vedno poskrbim, da je vsak šiv na svojem mestu.
  

  Darko Jauk, 
  izkušeni tapetnik
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Mislimo na vas, 
družbo in okolje
Prihodnost je neznanka. Vse kar vam pri ležišču ustreza 
danes, vam čez 5 ali 10 let morda ne bo več. Saj veste, z 
leti se nam spreminja telo in spalne navade, ob tem pa 
se pojavi še kakšna zdravstvena posebnost. 

Vsa naša ležišča in postelje lahko zato kadar koli 
obnovite, nadgradite ali jih prilagodite trenutnim 
potrebam. 

Razstavimo jih na posamezne sestavne dele, ki jih je 
preprosto zamenjati in jim podaljšati življenjsko dobo. 
Omogočena je tudi osvežitev barve oblazinjenja, brez 
menjave celotne postelje. Ob koncu uporabe vse 
sestavne dele naravi prijazno recikliramo.

Odslužene postelje na žalost velikokrat srečamo 
na kosovnih odvozih. Z modularno zasnovo 
naših izdelkov poskušamo to zmanjšati in 
uporabnike seznaniti, da se lahko menja samo 
določen del, ki je odslužil svojemu namenu.
  

  Monika Adrinek, 
  izvršna direktorica
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Postelje BoxSpring
BoxSpring predstavlja trend postelj na ključ. Ne sklepajte kompromisov, 
postelja BoxSpring ima vse, kar v svoji spalnici potrebujete za popolno 
udobje, sprostitev in harmonijo.

Unikaten dizajn v vaši najljubši barvi, nadstandardna višina in ležišče, 
izdelano in prilagojeno za vaše potrebe in želje, je pravljična kombinacija 
o kateri ne sanjajte več. Zdaj jo lahko živite.
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3 koraki do 
popolnega spanca
1  Zaljubite se v barve
Izberite dizajn, ki vam bo pisan na kožo in svoje čute vsak dan znova 
razvajajte v popolni harmoniji estetike in barv.

2  Izberite spalno udobje
Eden od čarov postelj BoxSpring je zgornja plast ležišča, ki poskrbi za 
neopisljivo udobje. Na voljo imate tri možnosti – od čvrstih vzmeti Spring, 
udobnega materiala LetiCell, do razvajanja na edinstveni različici SoftFeel.

SoftFeel:
zelo udobno

LetiCell: 
udobno

Spring: 
čvrsto

3  Odločite se za pravo ležišče
Skrivnost popolnega spanca je v ležišču, ki se prilega vam in ne vi njemu. 
Vaše želje, navade in potrebe so ključne pri izbiri. V pestrem naboru ležišč, 
ki predstavljajo srce postelje BoxSpring, se bo zagotovo našlo pravo za vas.

Ležišče po meri Leticia
MultiModular

Vzmetnica Leticia 
Spring

Vodna postelja 
Lectus

Pri izbiri ne sklepajte kompromisov. V zakonsko posteljo brez težav 
združimo vaše in partnerjeve želje, tudi če so različne. 

V tem je čar BoxSpring postelj.
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Umetno usnje Cambridge

Umetno usnje Oxford

Tkanina Nairobi

Žametni pliš amsterdam

Ustvarite svoj unikat
Z bogato izbiro barv in materialov lahko svojo spalnico 
oblikujete v osebno oazo miru, poživljajoč prostor ali 
oblikovno popolnost  – čisto po svojem okusu.

Najpogosteje šivam v belih, bež in sivih 
odtenkih, srečam pa tudi bolj izrazite 
barve. Verjamem, da je vsaka barva  
lepa, če jo postavimo v pravo spalnico.

  
  irena Prašnikar,
  mojstrska šivilja
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Cenik postelje
BoxSpring Base

z ležiščem 
TrioComfort 20 cm

z ležiščem 
TrioComfort Air 

20 cm

z ležiščem Spring 
ali TrioComfort 

28 cm

z vodno posteljo
Lectus Novara

  90 × 200 cm
100 × 200 cm 1.217 EUr 1.464 EUr 1.557 EUr 2.208 EUr

120 × 200 cm 
140 × 200 cm 1.587 EUr 1.944 EUr 2.079 EUr 2.744 EUr

160 × 200 cm
180 × 200 cm
200 × 200 cm

1.949 EUr 2.403 EUr 2.577 EUr 3.354 EUr

180 × 210 cm 
200 × 220 cm 2.053 EUr 2.544 EUr 2.729 EUr 3.456 EUr

do 56 cm

Cene v zgornji tabeli so redne. Trenutno akcijo preverite na spletni strani ali nas pokličite za informativno ponudbo.

Prevleka
Snemljiva in pralna prevleka 
zagotavlja mirne noči tudi 
za alergike in astmatike.

Vzglavna stranica
izbirate med dvema vzglavnima 
stranicama: Sono in Sono retro, 
obe v širini postelje. Stranici sta 
predstavljeni na strani 81.

Higiena 
Postelja na nogicah omogoča 
čiščenje tal pod posteljo z 
robotskim sesalcem.
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Postelja BoxSpring Base
Preprosto lepa, preprosto za vas. 

Postelja BoxSpring Base je prvi korak v svet 
oblazinjenih postelj. Navdušuje z dostopno ceno in 
dovršeno kakovostjo vrhunskih postelj BoxSpring. 
Oblazinjena sta podstavek postelje in vzglavna stranica. 
Na voljo imate nekaj standardnih barvnih odtenkov, 

ki so vključeni v ceno. Izberite BoxSpring Base in 
določite, kakšno ležišče naj vsebuje, da vam bo na 
njem udobno. Izbirate lahko med ležiščem Leticia 
TrioComfort (več na straneh 46–47) ali vodno posteljo 
Lectus Novara (več na strani 64).
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do 66 cm

Cene v zgornji tabeli so redne. Trenutno akcijo preverite na spletni strani ali nas pokličite za informativno ponudbo.

Prevleka
Snemljiva in pralna prevleka 
zagotavlja mirne noči tudi 
za alergike in astmatike.

Exclusive Top postiljanje
inovativna izvedba Exclusive Top vam bo nudila 
enostavno postiljanje ter dovršen videz celotne 
postelje BoxSpring Lite. Več na strani 78.

Vzglavna stranica
Izbirate med dvema vzglavnima stranicama: 
Sono in Sono Retro, obe v širini postelje. 
Stranici sta predstavljeni na strani 81.

Higiena 
Postelja na nogicah omogoča 
čiščenje tal pod posteljo z 
robotskim sesalcem.

Cenik postelje
BoxSpring Lite

z ležiščem Spring ali
TrioComfort 30 cm

z ležiščem 
MultiModular 30 cm

z vodno posteljo
Lectus Verona

  90 × 200 cm
100 × 200 cm 1.534 EUr 1.927 EUr 2.752 EUr

120 × 200 cm 
140 × 200 cm 2.354 EUr 2.997 EUr 3.494 EUr

160 × 200 cm
180 × 200 cm
200 × 200 cm

2.796 EUr 3.585 EUr 4.350 EUr

180 × 210 cm 
200 × 220 cm 3.039 EUr 3.821 EUr 4.422 EUr
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Postelja BoxSpring Lite
Udobje, ki presega meje.

Udobje postelje BoxSpring Lite je tako popolno, 
da se mu morate enostavno prepustiti. Razvaja z 
nadstandardno višino in edinstvenim dizajnom. 
Enotno oblazinjen podstavek z ležiščem daje postelji 
BoxSpring Lite eleganten pridih. 

Na voljo imate nekaj standardnih barvnih odtenkov, ki 
so vključeni v ceno. Izberite BoxSpring Lite in določite, 
kakšno ležišče naj vsebuje, da vam bo na njem 
udobno. Na voljo imate 3 možnosti. Predstavitev ležišč 
si oglejte na strani 19.
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do 66 cm

Cene v zgornji tabeli so redne. Trenutno akcijo preverite na spletni strani ali nas pokličite za informativno ponudbo.

Prevleka
Snemljiva in pralna prešita 
prevleka zagotavlja mirne noči 
tudi za alergike in astmatike.

Exclusive Top postiljanje
inovativna izvedba Exclusive Top vam bo nudila 
enostavno postiljanje ter dovršen videz celotne 
postelje BoxSpring One. Več na strani 78.

Vzglavna stranica
Na voljo imate stranici Sono in Sono 
Retro. Obe v širini postelje ali v izvedbi XL. 
Stranice so predstavljene na strani 81.

Higiena 
Postelja na nogicah omogoča 
čiščenje tal pod posteljo z 
robotskim sesalcem.

Žepek za shranjevanje
Priročni žepek v barvi postelje bo 
kot nalašč za odlaganje kakšne 
dobre knjige ali revije.

Cenik postelje
BoxSpring One

z ležiščem Spring ali 
TrioComfort 30 cm

z ležiščem 
MultiModular 30 cm

z vodno posteljo
Lectus Verona

120 × 200 cm 
140 × 200 cm 2.517 EUr 3.172 EUr 3.762 EUr

160 × 200 cm
180 × 200 cm
200 × 200 cm

3.146 EUr 3.928 EUr 4.853 EUr

180 × 210 cm 
200 × 220 cm 3.389 EUr 4.172 EUr 4.942 EUr
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Postelja BoxSpring One
Spremenite spanje v izjemno izkušnjo.

Postelja BoxSpring One spreminja pravila igre. Enovita 
podoba izpopolnjuje klasičen dizajn BoxSpring postelje 
in hkrati ohranja eleganten izgled. Enotno oblazinjen 
podstavek z ležiščem daje postelji BoxSpring One 
minimalističen pridih, ki ga dopolnjuje XL stranica. 

Na voljo imate pestro izbiro barv, s katero lahko 
ustvarite svojo sanjsko posteljo. izberite BoxSpring 
One in določite, kakšno ležišče naj vsebuje, da vam 
bo na njem udobno. Na voljo imate 3 možnosti. 
Predstavitev ležišč si oglejte na strani 19.
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do 70 cm

Cene v zgornji tabeli so redne. Trenutno akcijo preverite na spletni strani ali nas pokličite za informativno ponudbo.

Prevleka
Snemljiva in pralna prešita 
prevleka zagotavlja mirne noči 
tudi za alergike in astmatike.

Vzglavna stranica
izbirate lahko med vsemi oblazinjenimi 
vzglavnimi stranicami, ki so predstavljene 
na straneh 80 in 81 (razen velikosti XXL).

Higiena 
Postelja na nogicah omogoča 
čiščenje tal pod posteljo z 
robotskim sesalcem.

Žepek za shranjevanje
Priročni žepek v barvi postelje bo 
kot nalašč za odlaganje kakšne 
dobre knjige ali revije.

Cenik postelje
BoxSpring Air

z ležiščem Spring ali 
TrioComfort 30 cm

z ležiščem 
MultiModular 30 cm

z vodno posteljo
Lectus Verona

140 × 200 cm 2.690 EUr 3.345 EUr 3.936 EUr

160 × 200 cm
180 × 200 cm
200 × 200 cm

3.482 EUr 4.264 EUr 5.161 EUr

180 × 210 cm 
200 × 220 cm 3.718 EUr 4.995 EUr 5.358 EUr
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Exclusive Top postiljanje
inovativna izvedba Exclusive Top vam bo nudila 
enostavno postiljanje ter dovršen videz celotne 
postelje BoxSpring air. Več na strani 78.

Postelja BoxSpring Air
Lahkotnost za čarobne trenutke. Vsak dan.

Postelja BoxSpring air z lebdečim videzom bo vsako 
spalnico spremenila v oazo spanja. Edinstvenost z 
nadstandardno višino in stranico v XL izvedbi ter barvi 
po vaši izbiri vas bo navdušila. Piko na i lebdečemu 
videzu daje oblazinjenje celotne postelje. 

Na voljo je pestra izbira barv, da ustvarite svojo 
sanjsko posteljo BoxSpring Air. izberite BoxSpring Air 
in določite, kakšno ležišče naj vsebuje, da vam bo na 
njem udobno. Na voljo imate 3 možnosti. Predstavitev 
ležišč si oglejte na strani 19.
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do 70 cm
 (76 cm

 za doplačilo)

Cene v zgornji tabeli so redne. Trenutno akcijo preverite na spletni strani ali nas pokličite za informativno ponudbo.

Prevleka
Snemljiva in pralna prešita 
prevleka zagotavlja mirne noči 
tudi za alergike in astmatike.

Vzglavna stranica
Pri BoxSpring Lux postelji lahko izbirate 
med vsemi oblazinjenimi stranicami, tudi 
velikost XXL (na slikah levo). Vse stranice so 
predstavljene na straneh 80 in 81.

Higiena 
Postelja na nogicah omogoča 
čiščenje tal pod posteljo z 
robotskim sesalcem.

Nočni polički
Elegantni lebdeči nočni polički na vsaki strani 
postelje bosta oblazinjeni v barvi postelje z 
dodanim steklom za zaščito. Kot nalašč za 
odlaganje malenkosti, ki jih potrebujete vsak 
dan. Velikost 45 (š) x 32 (d) x 3,5 (v) cm.

Cenik postelje
BoxSpring Lux

z ležiščem 
Spring 30 cm

z ležiščem 
MultiModular 30 cm

doplačilo za 
višino 76 cm

z vodno posteljo
Lectus Verona

140 × 200 cm 3.114 EUr 3.770 EUr 190 EUr 4.477 EUr

160 × 200 cm
180 × 200 cm
200 × 200 cm

4.080 EUr 4.863 EUr 280 EUr 5.701 EUr

180 × 210 cm 
200 × 220 cm 4.328 EUr 5.110 EUr 280 EUr 5.898 EUr

Exclusive Top postiljanje
inovativna izvedba Exclusive Top vam bo nudila 
enostavno postiljanje ter dovršen videz celotne 
postelje BoxSpring Lux. Več na strani 78.
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Postelja BoxSpring Lux
Doživite spanje na najvišjem nivoju – dobesedno. 

Postelja BoxSpring Lux, končne višine do 76 cm, 
predstavlja več, kot bi si od postelje sploh lahko želeli. 
Unikatna poslastica za vse, ki preprosto obožujete 
spanje. Naj vaša spalnica zablesti z najbolj luksuzno 
posteljo BoxSpring Lux. 

Združite moderni slog s svojimi najljubšimi barvami 
in ustvarite svoje kraljestvo spanja. izberite BoxSpring 
Lux in določite, kakšno ležišče naj vsebuje, da vam bo 
na njem udobno. Na voljo so tri možnosti. Predstavitev 
ležišč si oglejte na strani 19.
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Primerjava modelov
postelj BoxSpring

Cene v zgornji tabeli so redne. Trenutno akcijo preverite na spletni 
strani www.boxspring.si ali nas pokličite za informativno ponudbo.

BoxSpring  
Base

BoxSpring  
Lite

BoxSpring  
One

BoxSpring  
Air

BoxSpring  
Lux

    

20 ali 28 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

Doplačilo    

10 10 + 100 + 100 + 100

Vidne Vidne Vidne Skrite Skrite

2 2 4 8 9

48, 52 ali 56 cm 58, 62 ali 66 cm 58, 62 ali 66 cm 62, 66 ali 70 cm 62, 66 ali 70 (76) cm

Širina: 90, 100, 120 ,140, 160,  
180, 200 cm

Dolžina: 200, 210 ali 220 cm

Širina:  
120–200 cm

Dolžina:  
200–220 cm

Širina: 140, 160, 180, 200 cm

Dolžina: 200, 210, 220 cm

od 1.949 EUr od 2.796 EUr od 3.146 EUr od 3.482 EUr od 4.080 EUr

Več na straneh 22–23 Več na straneh 24–25 Več na straneh 26–27 Več na straneh 28–29 Več na straneh 30–31

Prodajne in plačilne pogoje si 
preberite na straneh 96–97.

Možnost izbire udobja

Višina vključenega ležišča

Exclusive Top postiljanje

razpoložljive barve

Noge podstavka

Modeli vzglavnih stranic

Višina

Dimenzije

Cena (dim. 180 × 200 cm)
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Za dobro regeneracijo po naporih  
je pomemben zelo dober spanec. 

Trening in tekme zahtevajo velik napor, tako da je za 
dobro regeneracijo po naporih vedno pomemben 
zelo dober spanec. To je bistvo, ki nas povrne k 
močem, da lahko ponovno sledimo svojim sanjam. 
Estetika je tudi zelo pomemben del, čeprav vedno 
dajem prednost temu, da je postelja udobna. Ampak 
ko smo prišli do estetike, smo našli tisto, kar nas 
veseli in iz tega je potem nastala takšna lepa celota.

Jakov Fak,
dobitnik srebrne olimpijske 
medalje v biatlonu

Višina postelje BoxSpring me je 
enostavno navdušila. 

Za posteljo BoxSpring sem se odločila, ker sem 
lahko izbirala med različnimi barvami in materiali. 
Višina postelje BoxSpring, ki je precej višja od 
klasične, me je enostavno navdušila. Prilagodili so 
mi tudi dolžino postelje, glede na višino mojega 
partnerja. Dolžina postelje je bila pri nama večni 
problem. Do zdaj! Zdelo se mi je zelo pomembno, 
da lahko prilagajam dolžino postelje tudi njemu.

Metka Albreht, 
vsestranska športnica 
in stilistka

Vsaj doma se dobro spočijem  
na novem BoxSpringu.

Poleg dobrega spanja na kvalitetnem ležišču mi je 
pomembna tudi zdrava in uravnotežena prehrana.  
V celotni karieri sem zamenjal že vrsto ležišč po 
različnih hotelih, zdaj pa se vsaj doma dobro 
spočijem na novem BoxSpringu z ležiščem Leticia.

Žiga Pavlin,
hokejist slovenske 
reprezentance

Mojca Mavec,  
novinarka in televizijska voditeljica

Odslej bo to nočitev z zajtrkom 
s petimi zvezdicami!  

Ko sem nazadnje kupovala posteljo, sem 
jo kupila v pol ure. Brez svetovanja, brez 
pretiranega razmisleka. 
 
Tokrat je res bilo drugače. V salonu so si 
vzeli čas zame, vzeli so celo moje mere, 
da bi ležišče res prilagodili meni. In 
kar je najbolj simpatično - nevede sem 
izbrala hotelsko ležišče. Malo bolj trdo in 
kompaktno. Jaz res neverjetno dobro spim 
v hotelih in zdaj bo tako tudi doma.  
 
Všeč mi je tudi dizajn postelje BoxSpring. 
izbrala sem si imitacijo usnja v tehniki 
chesterfield. Odlično se razume tako  
s starinskim pohištvom kot sodobno 
opremo v moji spalnici. 

izkušnje zadovoljnih 
lastnikov postelj BoxSpring
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Ležišča Leticia
Edinstveno ležišče za ljudi, ki se želijo zjutraj 
zbuditi na višku svojih moči.

Edino ležišče, kjer je trdota vsakega delčka 
nastavljena natančno po vašem telesu.

Vse drugo so boleči kompromisi.
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Vsako Leticio sestavim izključno po naročilu in 
merah bodočega uporabnika. To rad počnem, 
ker vem, da bo nekdo kmalu spal bolje.
  

  anton Merčun, 
  strokovni vodja proizvodnje Leticia

V čem je Leticia 
edinstvena?
Leticia omogoča nekaj, česar ne omogoča nobeno serijsko 
ležišče: za vsak delček ležišča lahko natančno nastavimo 
udobje, ki je bilo prej izmerjeno po vašem telesu.

Omogoča najhitrejšo nočno obnovo telesa in najudobnejši 
spanec, zaradi popolne prilagojenosti telesu. Nikjer drugje 
se ne boste zbudili tako polni energije.

Leticia je revolucionarno ležišče, ki mu ni para. 
Kot vam.

Je edino ležišče v Sloveniji, ki omogoča zelo natančno 
prilagoditev obliki, teži in načinu spanja posameznika. 
Narejena bo izključno za vas. Je edino ležišče, ki kadar koli 
v prihodnosti omogoča natančno spremembo nastavitev. 
Menjava ni potrebna, le če je ležišče staro. 

Vsaka Leticia je nastavljena za določenega lastnika, 
nobena ni serijska. 

Ne boste se več prilagajali ležišču, to bo prilagojeno vam. 
Je edino ležišče za aktivne ljudi z velikimi cilji, ki se morajo 
zjutraj zbuditi na višku svojih moči. Vse drugo so boleči 
kompromisi.
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Neprimerno ležišče (pretrdo)

Primerno ležišče (prilagojeno telesu)

Z meritvijo udobja 
vaše telo spregovori
Če hočemo nastaviti ležišče, da se boste na njem zbujali 
popolnoma obnovljeni, potrebujemo ... vas. in kako 
izmerimo vaše udobje? Enostavno, hitro in udobno. 

Vse kar morate storiti je, da se uležete. 

računalniško podprta naprava Visual Comfort nato 
izjemno jasno, slikovno in v živih barvah pokaže, ob 
kakšni trdoti in kje na ležišču se vaše telo počuti najbolje. 
Vsakomur pokaže drugače. Brez naprave Visual Comfort 
ne moremo ugotoviti, kako nastaviti trdoto posameznih 
delov, da bosta počitek in spanec popolna za vas.

Meritev v trenutku pokaže, kako se bo vaše telo na 
ležišču počutilo po 8-urnem spancu. Ta podatek 
je ključen, da vam lahko že pred dostavo ustrezno 
prilagodimo ležišče oz. svetujemo pri izbiri ustreznega.

Prikaz meritve udobja Visual Comfort
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Ko pari kupujejo ležišče, so njihove želje glede udobja 
čisto različne. Včasih je to pomenilo obvezen nakup 
ločenih ležišč, sedaj pa nič več. Dve različni udobji pri 
nas brez težav združimo v navidez skupno ležišče.
  

  Tana Štiglic Juhart, 
  vodja prodaje

Vsak uporabnik 
izbere svoje udobje. 

Udobji sta lahko 
različni tudi v 

skupnem ležišču. 

Navidez skupno ležišče, 
v notranjosti različni ležišči

Dve enojni ležišči

Dve enojni ali skupno 
zakonsko ležišče?
Pri Leticii z veseljem poudarimo, da različne želje 
uporabnikov niso več razlog za nakup ločenih ležišč. 
Združimo ju namreč lahko v skupno prevleko in ležišče 
deluje kot ena celota. Enostavno je tudi za selitev, saj 
lahko zakonsko ležišče razstavite na dve ločeni polovici. 

Zato brez skrbi izberite skupno zakonsko ležišče,  
saj lahko vi in partner izbereta vsak svoje udobje.  
Pri spanju se namreč ne izplača sklepati kompromisov.

npr. čvrsto

npr. udobno

npr. čvrsto

npr. udobno

Lahko vključuje dve različni ležišči po izbiri 
uporabnikov.

Ležišče je vizualno ena celota.

Cenovno ugodnejše kot dve ločeni enojni ležišči.

Če ste imeli tako tudi to zdaj, lahko še naprej 
uporabljate iste rjuhe.

Neprimerno za dvižna posteljna dna.

Težje postiljanje (razen pri izvedbi Exclusive Top, 
več na strani 78).

Primerno za dvižna posteljna dna.

Običajno lažje postiljanje.

Če ste imeli tako tudi do zdaj,  
lahko še naprej uporabljate iste rjuhe.

Čuti se prehod na sredini.

Običajno višja cena.

Pri izbiri modela morata uporabnika paziti  
na enako višino ležišč.
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Cenik vzmetnice 
Leticia Spring Spring 28 cm Spring 

Exclusive Top 30 cm

80/90/100 × 190/200 cm 891 EUr 1.273 EUr

80/90/100 × 210/220 cm 923 EUr 1.307 EUr

120/140 × 190/200 cm 1.293 EUr 1.674 EUr

160/180/200 × 190/200 cm 1.649 EUr 2.146 EUr

160/180/200 × 210/220 cm 1.783 EUr 2.280 EUr

Na voljo so tudi druge mere. Cene v tabeli so redne. Trenutno akcijo preverite na spletni strani ali nas pokličite za informativno ponudbo. 
Od vključno širine 160 cm naprej sta sestavljeni dve ležišči v skupni prevleki in delujeta kot ena celota. 

Jedro
Srce ležišča je izdelano iz vnaprej 
določenih sedmih območij udobja. 
razporejena so po celotnem ležišču 
in poskrbijo za optimalno prilagajanje.

Prevleka
Soft Touch prilagodljiva prevleka bo 
poskrbela, da vam bo na ležišču še 
bolj prijetno. Ker jo lahko perete, 
boste s tem poskrbeli tudi za higieno.

Višina
28 cm, v izvedbi Exclusive Top tudi 
30 cm (več na strani 78).

Trdota
Za popolno spanje so na voljo tri vrste 
udobij: zelo udobno, udobno in čvrsto. 
Udobje izberete po svoji želji.

udobnozelo udobno čvrsto
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Leticia Spring
Vzmetnica z udobjem po izbiri 
Izjemno udobje odlično zračnih žepkastih vzmeti, podprtih z vrhnjim delom po izbiri, s katerim lahko udobje 
nastavimo po vaši meri.

BOXSPRiNG POSTELJA

Možen nakup v kompletu z 
oblazinjeno posteljo BoxSpring  
(več na straneh 16–35). 

TrŠE LEŽIŠČE

Preverjena izbira za vse 
ljubitelje bolj čvrstih ležišč.

POPOLNa ZraČNOST

Prava izbira za vse, ki vam je vroče 
ali se pogosto potite, saj je zaradi 
jedra iz vzmeti izredno zračna.

Na sliki vzmetnica Leticia Spring air 28 cm v posteljnem okvirju Elegance 
(barva: brest) z vzglavno stranico Luxuria (barva: Bombay 04).
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Prevleka
Soft Touch prilagodljiva prevleka bo 
poskrbela, da vam bo na ležišču še 
bolj prijetno. Ker jo lahko perete, 
boste s tem poskrbeli tudi za higieno.

Višina
20 in 28 cm, v izvedbi Exclusive Top 
tudi 30 cm (več na strani 78).

Trdota
Za popolno spanje so na voljo tri vrste 
udobij: zelo udobno, udobno in čvrsto. 
Udobje izberete po svoji želji.

udobnozelo udobno čvrsto

LEŽIŠČE TrIOCOMFOrT  |  leticia.si      47

Na voljo so tudi druge mere. Cene v tabeli so redne. Trenutno akcijo preverite na spletni strani ali nas pokličite za informativno ponudbo. 
Od vključno širine 160 cm naprej sta sestavljeni dve ležišči v skupni prevleki in delujeta kot ena celota.

Cenik ležišča Leticia 
TrioComfort

TrioComfort    
20 cm

TrioComfort Air 
20 cm

TrioComfort    
28 cm

TrioComfort 
Exclusive Top 

30 cm

80/90/100 × 190/200 cm 552 EUr 798 EUr 891 EUr 1.273 EUr

80/90/100 × 210/220 cm 584 EUr 830 EUr 923 EUr 1.297 EUr

120/140 × 190/200 cm 797 EUr 1.157 EUr 1.293 EUr 1.674 EUr

160/180/200 × 190/200 cm 1.022 EUr 1.476 EUr 1.649 EUr 2.146 EUr

160/180/200 × 210/220 cm 1.105 EUr 1.596 EUr 1.783 EUr 2.280 EUr

Jedro
Srce ležišča je izdelano iz vnaprej 
določenih sedmih območij udobja. 
razporejena so po celotnem ležišču 
in poskrbijo za optimalno prilagajanje.

·   SLo
VENSka IZDELaVa   ·  

 DoST
aV

a
 IN

 m
o

N
Ta

Ža
   ·

ST
R

o
ko

VNo SVEToVaNjE

Leticia TrioComfort
Obnovljivo in nastavljivo ležišče 
7 območij bo poskrbelo za prilagajanje in podporo telesa med spanjem. Dodatno omogoča fino nastavitev udobja 
v predelu ramen in bokov.

Na sliki je ležišče TrioComfort air 26 cm na postelji BoxSpring Base (barva: Bombay 34), 
z vzglavno stranico Sono (barva: Bombay 34).
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NARAVNi MATERiALi

Materialu je zaradi 
lastnosti in trajnostne 
naravnanosti dodano 
olje bio soje.

ODLIČNa ZraČNOST

Odlična prožnost in 
zračnost ležišča z 
dodatnimi zračnimi 
kanali.

OBNOVLJiVO

Po več letih uporabe 
lahko tri velike module 
zamenjate med sabo in 
s tem osvežite udobje.

PRiMERNO ZA OTROKE

Otroci obožujejo udobje, 
starši pa cenijo kakovosten 
spanec in nasmejana jutra 
svojih malčkov.



Jedro
Jedro iz nadstandardnega penastega 
materiala LetiCell zagotavlja zračnost 
in prožnost ležišča.

Moduli
Srce ležišča sestavlja 20 
modulov različnih trdot,  
ki jih v ležišče razporedimo 
na podlagi oblike vašega 
telesa, spalnih navad in 
zdravstvenih posebnosti.

Prevleka
Bogato prešita Soft Touch 
prevleka bo poskrbela, da 
vam bo na ležišču še bolj 
prijetno. Operete jo lahko 
v pralnem stroju in s tem 
poskrbite tudi za higieno.

Na voljo so tudi druge mere. Cene v tabeli so redne. Trenutno akcijo preverite na spletni strani ali nas pokličite za informativno ponudbo. Od 
vključno širine 160 cm naprej sta sestavljeni dve ležišči v skupni prevleki in delujeta kot ena celota.

Cenik ležišča Leticia 
MultiModular MultiModular 20 cm MultiModular 28 cm MultiModular 

Exclusive Top 30 cm

80/90/100 × 190/200 cm 1.047 EUr 1.342 EUr 1.698 EUr

80/90/100 × 210/220 cm 1.078 EUr 1.373 EUr 1.758 EUr

120/140 × 190/200 cm 1.518 EUr 1.947 EUr 2.394 EUr

160/180/200 × 190/200 cm 1.937 EUr 2.483 EUr 2.997 EUr

160/180/200 × 210/220 cm 2.094 EUr 2.684 EUr 3.236 EUr

menjava modulov

NAREJENO SAMO ZA VAS

Leticia je edino ležišče v 
Sloveniji, ki ga natančno 
prilagodimo za vaše telo 
in način spanja.

Leticia MultiModular
Personalizirano ležišče
To je vrhunec udobja za najzahtevnejše. Ležišče je nastavljivo 
po celotni površini ležišča (20 območij). Je tehnološka 
poslastica in unikat, poosebljen in prirejen za vsakega lastnika 
posebej. Svetovna inovacija, ki se prodaja po vsej Evropi.

POPOLNA PODPORA

izdelamo edinstveno 
kombinacijo 20 modulov, ki 
nudijo optimalno podporo in 
pravilno lego vaše hrbtenice.

MErITEV VISUaL COMFOrT

Meritev razkrije idealno 
udobje za vaše telo. Vse 
kar morate narediti je, da 
se uležete.

PrILaGODITE LEŽIŠČE SEBI

Ležišče lahko kadar koli v 
prihodnosti prilagodite in 
zadostite svojim trenutnim 
potrebam.

Višina
20 in 28 cm, 
v izvedbi 
Exclusive Top 
tudi 30 (več 
na strani 78).

Trdota
Za popolno spanje so na voljo tri vrste 
udobij: zelo udobno, udobno in čvrsto. 
Udobje izberete po svoji želji, neodvisno 
od meritve telesa.

udobnozelo udobno čvrsto
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Cene v tabeli so redne. Trenutno akcijo preverite na spletni strani www.leticia.si ali nas pokličite na 01 5610 900 za informativno ponudbo.

Vzmetnica Leticia Spring Ležišče Leticia TrioComfort Ležišče Leticia MultiModular

50 % 70 % 100 %

integrirani toper Najpomembnejši predeli: 
ramena, križ in boki Celotno ležišče

Žepkasto vzmetenje Multizone 7 20

Zelo udobno, udobno, čvrsto Zelo udobno, udobno, čvrsto Zelo udobno, udobno, čvrsto

Ni potrebna Ni potrebna Potrebna meritev 
Visual Comfort

Prevleka Soft Touch Prevleka Soft Touch Prešita prevleka Soft Touch

Da Da Da

Da Da Da

Da Da Da

Da Da Da

Da Da Da

28 cm, v izvedbi 
Exclusive Top tudi 30 cm

20 in 28 cm, v izvedbi 
Exclusive Top tudi 30 cm

20 in 28 cm, v izvedbi 
Exclusive Top tudi 30 cm

891 EUr 552 EUr 1.047 EUr

Več na straneh 44–45 Več na straneh 46–47 Več na straneh 48–49

Primerjava modelov 
ležišč Leticia

Stopnja prilagoditve

Mesto prilagoditve 
in spreminjanje udobja

Število območij udobja

Možnost izbire udobja

Meritev udobja pred nakupom

Prevleka

Možnost obnavljanja

Primerno za dvižne mehanizme

Možnost nakupa 
s posteljo BoxSpring

Pranje prevleke doma

Brezplačna dostava na dom

Možne višine

Cena že od
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Prodajne in plačilne pogoje si 
preberite na straneh 96–97.
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Na sliki posteljni okvir Elegance (barva: brest) z vzglavno stranico Luxuria 
(barva: Bombay 04) in predali.

Barva posteljnega 
okvirja po izbiri.

Višina okvirja po izbiri
(standardna višina: 42 cm).

Na voljo več izgledov 
vzglavne stranice.

Električno dno možno le pri 
odprtem podstavku.

Klasična eleganca posteljnega okvirja Elegance bo pristajala v vsako 
spalnico. Čiste linije dopolnjuje v celoti leseni podstavek. V osnovi je na 
obeh straneh odprt, visok 42 cm in vključuje vzglavno stranico Luxuria.

Posteljni okvir Elegance

Osnovna cena se spremeni, če naročite dodatke ali 
spremenite vzglavno stranico.

Širina: 160, 180, 200 cm
Dolžina: 190, 200, 210, 220 cm 994 EUr

Doplačilo za višino 34 EUr

Doplačilo za 2 predala 95 EUr

Doplačilo za 4 predale 145 EUr

Samo zapiranje (brez predalov) 55 EUR
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Odločitev, kaj boste naredili za dober spanec, zaključite z izbiro letvenega posteljnega dna, ki bo najbolj ustrezalo 
vašim potrebam.

Posteljna dna

EasyFlex

Letveno posteljno dno z 28 prožnimi letvicami iz 
brezovega lesa. Mogoča je individualna nastavitev 
stopnje trdote v ledvenem delu. Primerno za lažje 
obremenitve.

Višina: 5 cm

LetiFlex

Letveno posteljno dno z 28 ojačanimi letvicami iz 
bukovega lesa. Omogoča individualno nastavitev 
stopnje trdote v ledvenem predelu. Pri širinah 80 in 
90 cm je vključena inovativna vbočena oblika letvic, 
prilagojena za udobnejše spanje na boku.

Višina: 10 cm

LetiFlex Deluxe

Letveno posteljno dno z 28 ojačanimi letvicami 
iz bukovega lesa, ki omogoča nastavitev položaja 
telesa v predelu glave in nog s pomočjo daljinskega 
upravljalnika. Omogoča individualno nastavitev stopnje 
trdote v ledvenem predelu. Pri širinah 80 in 90 cm je 
vključena inovativna vbočena oblika letvic, prilagojena 
za udobnejše spanje na boku.

Višina: 10 cm

80/90/100 × 190/200 cm 95 EUr

80/90/100 × 210/220 cm 128 EUr

120/140 × 190/200 cm 139 EUr

80/90/100 × 190/200 cm 156 EUr

80/90/100 × 210/220 cm 217 EUr

120/140 × 190/200 cm 238 EUr

80/90/100 × 190/200 cm 396 EUr

80/90/100 × 210/220 cm 532 EUr

120/140 × 190/200 cm Ni na voljo

Možnost 2 ali 4 predalov 
(ne pri električnem dnu).
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Žal nama je edino, da Leticie  
nisva odkrila že prej!
 
Neštete vožnje s kombiji na gostovanja, nenaravna 
drža v nekaterih predstavah in neprespane noči zaradi 
majhnih otrok zahtevajo svoj davek – največkrat v obliki 
zategnjenega vratu in boleče hrbtenice. In čeprav se 
bo tole najverjetneje slišalo kot prodajna floskula, 
očitno pri Leticii vedo kaj počnejo. Odkar uporabljava 
ležišče MultiModular se kljub vsemu naštetemu 
zbujava spočita in brez neprijetnih napetosti v telesu.

Klemen Slakonja 
in Mojca Fatur,
slovenska igralca

Vedno se zbudim spočit in poln 
energije za nove izzive. 

Glede na to, da je moje telo asimetrično, sem težko 
spal kvalitetno. Dolgo časa sem iskal primerno ležišče 
in na koncu izbral Leticio MultiModular. Ležišče so 
naredili povsem po mojih merah. Sem redki moški, ki 
priznam, da sem prej uporabljal nosečniški črviček, da 
sem lažje spal. Zdaj teh pripomočkov ne potrebujem 
več. Kot aktiven človek in športnik zdaj res kvalitetno 
spim in moje telo se lahko regenerira. 

Darko Đurić, 
paraolimpijski plavalec

Sestavili so jo po moji meri. 

"Pa pazi, ne pričakuj prehitro učinka, najprej se navadi 
nanjo", sem dobila napotke. "Potem pa napiši svoje 
izkušnje, da drugim, lačnim dobrega spanca, olajšaš 
odločitev." Prav, bom. Potem smo bili pa tam. 

"Leticia je res dobra izbira", začnem … in zaspim. 
Drug večer, "Leticia, Esmeralda mojega spanca …" in 
zaspim. Pa spet, "Leticia, kdo bo tebi kos …" in spanec. 
in še danes je tako. No, morda pa je to še najboljše 
priporočilo zanjo, kaj pravite?

Eva Longyka 
Marušič, 
voditeljica

Odkar spiva na Leticii se v enakem 
času spanja odpočijeva veliko bolje. 

Leticia MultiModular naju je s svojimi kvalitetami takoj 
prepričalo. Poleg izbire individualne prilagoditve trdote 
naju je navdušila tudi sestava ležišča, saj je iz povsem 
naravnih, človeku in naravi prijaznih materialov. Vsak 
vrhunski športnik ve, da je nočni počitek še kako 
pomemben za dosego vrhunskih rezultatov. Zjutraj se 
zbudiva spočita, lahkotnega počutja in kar brez budilke, 
kar je bila prej redkost. Zdaj še toliko bolj verjameva, 
da je pomembno, na kakšni postelji spiš.

Mitja Petkovšek 
in Mojca Rode,
vrhunska športnika

Sara Isaković,  
srebrna olimpijska medalistka 
in magistra psihologije 
učinkovitosti

Že od nekdaj sem cenila dober spanec. 

Kot vrhunska športnica je bil to eden najpomembnejših 
načinov regeneracije in boljšega počutja, zato sem vedno 
vztrajala pri tem, da imam čim bolj kvalitetno ležišče. Ta isti 
odnos in prepričanje, da je spanje ključ do bolj zdravega 
življenja, ohranjam še danes po športni karieri. Prav zato ker 
so široka plavalna ramena ostala z menoj (in je tam pritisk na 
ležišče toliko večji) sem se odločila za ležišče izdelano po meri. 

Leticia je bila zame najboljša izbira in mi je omogočila še bolj 
vrhunski spanec za katerega sem vsako jutro zelo hvaležna. 
Brez bolečin v telesu, maksimalno udobje, prijetne sanje, 
sveža in 'ready to go!' 

Še preden razmišljamo o zdravi prehrani,  
novih športnih ter elektronskih 'gadgetov,'  
avtomobilih, in mnogo drugih življenjskih  
potrebščinah, je kvalitetno ležišče  
PRiORiTETA. To je tista prava  
investicija ki nam bo omogočila, 
da ostanemo zdravi, telesno  
sposobni, čustveno stabilni,  
samozavestni in zadovoljni  
v svoji koži.  
 
Vse drugo pa sledi samo od sebe :)  
Probajte, ne bo vam žal! 

Kaj pravijo zadovoljni uporabniki Leticie

© Fotografija: 
Samo Vidic
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Vodna postelja 
Lectus
Najnežnejši objem. Toplo udobje iz časa pred rojstvom. 
Lahkotno lebdenje, ki popolnoma sprosti in obnovi telo. 
To je Lectus. Ne sanjajte o njem, sanjajte na njem.
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97 % uporabnikov je 
zadovoljnih s svojo izbiro
Na vodnih posteljah Lectus spi že več kot 17.021 Slovencev in velika večina jih je z izbiro 
zelo zadovoljnih. Poleg kakovostnega izdelka jih navdušujejo tudi storitve po nakupu.

Lectus se idealno prilega. 
Vodna postelja Lectus se vam zaradi 
svoje sestave idealno prilega – ne 
glede na telesno težo, velikost ali 
spalni položaj. To zagotavlja popolno 
udobje brez nepotrebnih pritiskov, 
hkrati pa vsakemu delčku vašega 
telesa nudi optimalno podporo in 
zagotavlja pravilen položaj hrbtenice.

Lectus je vedno prijetno topel.
Ali veste, da lahko temperaturo 
svojega Lectusa nastavite sami, 
celo vsak partner posebej, če 
imata zakonsko posteljo? Prijetna 
temperatura vam omogoči, da se 
dobro naspite, ogrevana postelja pa 
pomaga, da se telo čez noč resnično 
regenerira in vam lahko naslednji 
dan nudi vseh sto odstotkov.

1  

2

Lectus nudi idealno podporo.
Vsaka hrbtenica je drugačna in 
ima svojo obliko, zato je tako 
pomembno, da se vam ležišče 
popolnoma prilagodi, hkrati pa vam 
nudi primerno oporo, da hrbtenica 
ostane v takšnem položaju, kot 
mora biti. Vodna postelja vaši 
hrbtenici celo noč omogoča naravno 
lego in skrbi, da medvretenčne 
ploščice niso obremenjene.

3

Lectus zagotavlja higieno.
Umazanija in bakterije se v 
notranjosti vodne postelje ne 
morejo nabirati, saj lahko površino 
vodnih jeder preprosto obrišete 
s čistilom in mokro krpo, prevleko 
pa snamete in očistite v pralnem 
stroju ali čistilnici. Prijetna toplota, 
ki čez dan osuši zgornjo prevleko 
in notranjost, poskrbi, da boste 
vsak večer legli v suho posteljo.

Lectus omogoča nadgradnjo.
Na vodnih posteljah Lectus sanjajo 
uporabniki že več kot četrt stoletja. 
Nekateri med njimi so se namesto 
novega nakupa raje odločili za 
nadgradnjo. Svojega Lectusa so 
nadgradili z novostmi, ki povečajo 
udobje, nudijo estetsko osvežitev 
ali pa zgolj podaljšujejo življenjsko 
dobo postelje.

4  

5
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Denis avdić,  
radijski in televizijski voditelj

Blaž Švab,  
vrhunski glasbenik

Nuša Derenda,  
vrhunska pevka

Na vodni postelji Lectus lebdiš, nič te ne tišči.

Pred spanjem na vodni postelji Lectus sem se zbujala z 
bolečinami v križu. Veliko sem prepevala ponoči in bila na 
petah, tako da so se bolečine redno pojavljale in tudi če sem se 
naspala, ni bilo boljše. Odkar imam Lectusa, se zbudim spočita 
in bolečin v hrbtenici ni več.

Na vodni postelji lebdiš, nič te ne tišči, telo se lepo prilega 
ležišču in res je top!

Odkar spim na Lectusu, se zbudim 
naspan, brez budilke. 

V času uspeha Modrijanov sem se naučil, da za takšen 
delovni tempo nista dovolj zgolj ljubezen in vnema do 
dela, ampak predvsem zdravje. Zadnja tri leta je moje 
spanje začelo pešati. Nato sem si po priporočilu prijateljev 
priskrbel Lectusovo vodno posteljo. Po treh dneh je moj 
spanec postal mirnejši, zbujati sem se začel naspan, 
predvsem pa sem zjutraj boljše volje. Ta nakup se je meni 
izkazal kot eden izmed najpametnejših v zadnjem obdobju.

Še nikoli prej nisem bolje spal.
 
Nikoli nisem dajal neke posebne pozornosti na ležišče,  
ker sem dobro spal tudi na sedežu policijskega avta v nočni 
patrulji. Ampak, da bom tako dobro spal na vodni postelji 
Lectus, si nisem predstavljal. Vsem ženskam bi priporočal, 
da si omislijo vodno posteljo Lectus, ker potem mož ne bo 
želel spati nikjer drugje. Brez heca, jaz še nikoli prej nisem 
bolje spal kot na tem ležišču. Večina ljudi lahko kupi posteljo, 
ampak ta postelja dejansko kupi tebe. Toliko od mene.

Vodna postelja je točno to, 
kar potrebujete in želite
Človeško telo je vsak dan izpostavljeno velikim obremenitvam in nevarnemu stresu. Zdravstvene raziskave so 
pokazale, da je za optimalno regeneracijo telesa in sprostitev duha nujno fleksibilno, točkasto elastično ležišče, 
ki se prilagaja individualnim telesnim oblikam. Tej zahtevi je kos kakovostna vodna postelja, saj se pri njej celotna 
površina prilagodi telesu v vsakem položaju in s tem skrbi za naravno lego hrbtenice, sprostitev mišic in nemoten 
krvni obtok.

          Ortoped svetuje

»Ne trdo, izberite prožno 
ležišče, ki vas podpira v vseh 
točkah.«

Razširjeno mnenje, da mora biti 
postelja trda, je veljalo nekoč, ko 
smo poznali samo vzmetnice in 
žimnice. Še posebej je preživeta 
zamisel, da se v posteljo daje 
lesena deska. Danes velja, da je 
boljše kot trdo, takšno ležišče, ki 
se idealno prilagaja telesu in ki 
ga enakomerno podpira v vseh 
točkah. Tem željam se najbolj 
približa vodna postelja

prof. dr. sci. Janko Popovič, 
dr. med.

          Ginekologinja priporoča

»Za nosečnice je ležanje na 
vodni postelji prijetnejše.«

Nosečnice v drugi polovici se mi 
večkrat pritožujejo, da v postelji 
ne najdejo ustreznega položaja in 
so zato neprespane in utrujene. 
Najbolj jim ustreza spanje na levem 
boku. Na vodni postelji so vsekakor 
že na tako obremenjenih kolkih 
in hrbtenici pritiski manjši, zato je 
spanec nosečnic trdnejši in ležanje 
prijetnejše.

Ziljana Križaj, dr. med. spec. gin.

             Radiestezist pojasnjuje

»Vodna postelja nima 
negativnega sevanja.«

Elektromagnetno in električno 
sevanje grelcev je zanemarljivo, na 
samem ležišču ga skoraj ni. Obstaja 
pa tudi možnost, da se grelci med 
spanjem izklopijo in tako sevanja 
zagotovo ni. Vodna masa v vodni 
postelji zmanjšuje geološko 
neugodna mesta v spalnici. Vedeti 
moramo, da stoječa masa vode 
nima kinetične energije, ki je pogoj 
za škodljivo delovanje na človeka. 
Vodna postelja je z radiestezijskega 
vidika neoporečen izdelek.

inž. Boris Čampa

+

MNENJA ZADOVOLJNiH UPORABNiKOV  |  lectus.si      6160      lectus.si  |  MNENJA STROKOVNJAKOV



Varnostni bazen Penasti okvir
Zanesljiv in vzdržljiv varnostni bazen 
zagotavlja resnično varno uporabo.

V stabilno celoto unikatno sestavljen okvir ter napredni 
materiali vam zagotavljajo udobje in trajno stabilnost.

Vzdržljivost

Za boljšo vzdržljivost je 
varnostni bazen izdelan 
iz enakega materiala kot 
vodna jedra.

Ojačani zvari Dodatne ojačitve zvarov ga 
naredijo še bolj trpežnega.

Udoben Mehkejši zgornji del in ravna oblika zagotavljata udobje 
med spancem, leganjem ter vstajanjem.

izrazito stabilen
Tovarniška sestava v enem kosu poskrbi za odlično 
trdnost, pomaga tudi dodana PVC letev. Nudi dobro 
izolacijo in trajnostno stabilnost.

iz enega kosa Poleg trajne stabilnosti sestava iz enega kosa pripomore 
k enostavnemu postiljanju.
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Higiena antibakterijska, antialergijska in higienična odličnost.

Udobje Prešita prevleka z veliko polnila zagotavlja udobje noč za nočjo.

Zračnost Hitro sušenje in popolno zračenje.

Prilagodljivost Super raztegljivost in nadpovprečna kompaktnost prevlek.

Nadgradnje
Lectusa lahko kadar koli nadgradite z inovativno funkcionalno  
prevleko air-Tex in/ali toperji, ki vam nudijo dodatno podporo, 
zračnost ali udobje.

Vodno jedro in grelni sistem

Prevleke in toperji

Pokukajte v Lectus
Odkar smo se leta 2006 odločili za lastno proizvodnjo in nadaljnji razvoj vodnih 
postelj Lectus, so naši interni strokovnjaki razvili številne napredne inovacije, ki se 
skrivajo za udobjem in estetiko Lectusovih vodnih postelj.

Izbirate lahko med različnimi prevlekami in toperji, dodatnimi zgornjimi sloji ležišča, 
ki vam nudijo dodatno podporo, zračnost ali udobje. Več na straneh 70 in 71.

Trpežni zvari jedra, popolno dušenje valovanja in napreden nastavljiv ogrevalni 
sistem poskrbijo, da je srce vašega Lectusa v odlični formi leta in leta.

3D zvari Trpežnost in dolgoletna vzdržljivost spodnjih in kotnih zvarov.

Ojačana podpora Vgrajen podporni sistem za optimalno lego hrbtenice.

HQvinil in rjuhe 
za jedro

Inovativna izbira materiala in unikatne zaščitne rjuhe, ustvarjene 
posebej za vodne postelje.

Stabilno jedro Visokokakovostni dušilci valovanja vam in partnerju omogočajo hitro 
navajanje na novo posteljo in miren spanec.

Originalni LECTUS® 
grelec

Energijsko varčen ogrevalni sistem je ustvarjen po najvišjih slovenskih 
in evropskih standardih kakovosti in varnosti. Dodatno vgrajen folijski 
termometer omogoča preverjanje temperature.

Garancija
5-letna garancija
na vodotesnost vodnih jeder 
in grelni sistem je pogojena 
z vsakoletnim dodajanjem 
Regeneratorja, kupljenega 
pri pooblaščenem prodajalcu 
vodnih postelj Lectus.

1-letna garancija 
na ostale sestavne dele.
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Vsak Lectus vključuje:
zgornjo prevleko glede na model,

dve ločeni vodni jedi s popolnim 
dušenjem valovanja (pri enojnih eno 
jedro) s karbonskim grelcem,

visokokakovostni varnostni bazen in 
odlično izoliran ter trajno stabilen 
penasti okvir,

podstavek Standard v barvi po vaši izbiri 
(razen pri vgradnji v posteljo BoxSpring),

set za prvo polnjenje in vzdrževanje 
vodnih jeder,

dostavo in montažo postelje,

čistilo za čiščenje notranjosti postelje in

ročno sesalko za izsesavanje zračnih 
mehurčkov airExtractor.














Verona BoxSpring Air
UNiKAT V VAŠi SPALNiCi

Lectusov najboljši ročno izdelani model v vaši 
najljubši barvi ter nadstandardni višini do 70 cm. 
Mojstrske roke izurjenih slovenskih tapetnikov in 
izkušenih šivilj bodo ustvarile vaš lastni unikat.

Vključuje integrirani toper za dodatno udobje ali 
čvrstost po vaši izbiri (več na strani 71) in enostavno 
Exclusive Top postiljanje (več na strani 78). Po 
svojem okusu izberete enega od modelov vzglavnih 
stranic, ki so na voljo (več na straneh 80-81), da 
se bo postelja kar najbolj podala v vašo spalnico. 
Celotno zgornjo prevleko lahko snamete in operete. 
Po želji izberete eno ali dvodelno prevleko, pralno 
na 60 °C

Še več o BoxSpring posteljah najdete na straneh 
16–35.

Cene in primerjavo modelov poglejte na naslednji strani.

Verona
HiGiENA 5+

Odlična izbira za zahtevnejše uporabnike. Prožna in 
bogato prešita prevleka ležišča zagotavlja optimalno 
prileganje. Zadovoljila bo vse, ki vam je higiena zelo 
pomembna, saj že v osnovi vključuje nadgradnjo  
air-Tex (več na strani 70). Tudi Verona je primerna za 
astmatike in tiste, ki imate težave z alergijami. Po želji 
izberete eno ali dvodelno prevleko. Pralna je na 60 °C.

Verona AquaSpring
ZraČNOST 5+

Idealna za vse, ki cenite zračnost klasičnih 
vzmetnic in prikimavate prednostim modernejših 
ležišč. Nadgrajeni model Verone vključuje toper 
Spring (več na strani 71), zato je po občutku bolj 
kompaktna. Celotno prevleko, ki prekriva vodno 
jedro, lahko snamete in operete. Vključuje dodatno 
prevleko air-Tex (več na strani 70), odlično rešitev 
za tiste, ki se bolj potite. 
Po želji izberete eno ali dvodelno prevleko, pralno 
na 60 °C.

Modeli vodnih postelj Lectus

Napoli
NAJBOLJŠA CENA

Lectusov cenovno najugodnejši model, ki uspešno 
združuje vzdržljivost in nežnost. Posteljno jedro je
odeto v tanjšo prevleko. Ta je izredno raztegljiva, 
zato se idealno prilega vodni postelji in vašemu 
položaju spanja. Pralna je na 60 °C. Napoli je prva 
izbira tistih, ki si želite občutka spanja na vodi. Kot vsi 
ostali modeli, je prijazen alergikom in astmatikom.

Novara
PraKTIČNa IZBIra

Ugoden in popularen Lectusov model je prijazen 
vsem vrstam uporabnikov, tudi starejšim oz. vsem, 
ki že opažate prve bolečine v hrbtenici. Posebna 
prevleka iz bombaža in votlih poliestrskih vlaken vam 
omogoča lažje obračanje in večjo podporo. Prevleka 
je dvodelna in združena z zadrgo, zato omogoča 
praktično ločeno pranje. Pralna je na 40 °C.

Verona Exclusive Top
NaJLaŽJE POSTILJaNJE

Izdelana za vse, ki imate težavo s pomanjkanjem 
moči v rokah in je postiljanje muka, ali pa želite 
vgradnjo v obstoječi posteljni okvir. Vključuje 
integrirani toper za dodatno udobje ali čvrstost po 
vaši izbiri (več na strani 71) in enostavno Exclusive 
Top postiljanje (več na strani 78). Celotno zgornjo 
prevleko lahko snamete in operete. 
Po želji izberete eno ali dvodelno prevleko, pralno 
na 60 °C.
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Verona AquaSpring Verona Exclusive Top Verona BoxSpring Air

vključeno v ceno vključeno v ceno vključeno v ceno

vključeno v ceno vključeno v ceno vključen BoxSpring air

možnost doplačila možnost doplačila vključena stranica po izbiri

da da ne

***** ***** *****

vključeno v ceno všita všita

čvrst prilagodljiv prilagodljiv

100 % 100 % 100 % 

1000 g/m² 1000 g/m² 1000 g/m²

vključen toper Spring (standardno 
postiljanje)

vključen toper po izbiri in 
enostavno Exclusive Top 
postiljanje)

vključen toper po izbiri in 
enostavno Exclusive Top 
postiljanje)

90 × 200 
100 × 200

140 × 200
160 × 200
180 × 200
200 × 200

180 × 210
180 × 220
200 × 220

90 × 200 
100 × 200

140 × 200
160 × 200
180 × 200
200 × 200

180 × 210
180 × 220
200 × 220

90 × 200 
100 × 200

140 × 200
160 × 200
180 × 200
200 × 200

180 × 210
180 × 220
200 × 220

2.262 2.682 3.640 3.729 2.335 2.755 3.713 3.802 / 3.936 5.161 5.358

Modele lahko med seboj primerjate po več kriterijih. Vseeno bi radi poudarili, da so vsi modeli visokokakovostni 
in boste na njih dobro spali. Modelov je več, ker so različne vaše želje in potrebe. Zagotovo boste med njimi našli 
pravega zase.

Cene v zgornji tabeli so redne. Trenutno akcijo preverite na spletni 
strani www.lectus.si ali nas pokličite za informativno ponudbo.

Prodajne in plačilne pogoje si 
preberite na straneh 96–97.

Primerjava vodnih postelj Lectus

Napoli Novara Verona

all inclusive začetni paket 
(dostava, montaža, set za  
prvo polnjenje)

vključeno v ceno vključeno v ceno vključeno v ceno

Nosilni podstavek Standard 
v barvi po izbiri vključeno v ceno vključeno v ceno vključeno v ceno

Vzglavna stranica možnost doplačila možnost doplačila možnost doplačila

Možnost vgradnje  
v obstoječi okvir da da da

Stopnja zračnosti * ** ***

Vgrajena prevleka air-Tex možnost doplačila možnost doplačila vključeno v ceno

Občutek ležanja na vodi izrazit srednji srednji

Stopnja dušenja valovanja 100 % 100 % 100 % 

Debelina prevleke g/m2 620 g/m² 920 g/m² 1200 g/m²

Nadgradnja s toperji možnost doplačila možnost doplačila možnost doplačila

Standardne dimenzije 90×200
100×200

140×200
160×200
180×200
200×200

180×210
180×220
200×220

90×200 
100×200

140×200
160×200
180×200
200x200

180×210
180×220
200×220

90×200 
100×200

140×200
160×200
180×200
200x200

180×210
180×220
200×220

Cena v EUR 1.249  1.399 2.100 2.100 1.542  1.958  2.427 2.508 1.819 2.239 2.826 2.915
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Izberite barvo podstavka Standard iz bogate palete barv:

Ali je možno vodno 
posteljo vgraditi v 
obstoječ okvir?

Da. Vodno posteljo Lectus 
lahko vgradimo tudi v vaš 
posteljni okvir.

Ali lahko podstavek 
za vodno posteljo 
naredi mizar?

Da. Ob plačilu are lahko 
dobite načrt za izdelavo 
Standardnega podstavka.

Ali lahko vodno 
posteljo postavimo 
v montažno hišo?

Da. Montažna hiša je 
konstruirana tako, da zlahka 
prenese težo vodne postelje.

3 najbolj pogosta vprašanja

21 3

Skriti podstavek 
Skriti podstavek je idealna rešitev, če želite v svoji 
spalnici pričarati navidezno lebdenje postelje, saj 
je nosilna konstrukcija s šestimi nosilnimi nogami 
pomaknjena v notranjost. 

Izbirate med višinama 32 in 36 cm. Barvo oblazinjenja 
izberete iz barvne palete. Vzglavna stranica ni vključena 
v ceno.

Doplačilo za širine od 80 do 140 cm 410 EUr

Doplačilo za širine od 160 do 200 cm 683 EUr

Lebdeči podstavek 
Lebdeči podstavek stoji na štirih vidnih in petih skritih 
nogicah v srebrni barvi. Nosilna plošča je 1 cm manjša 
od vodnega ležišča in je skoraj nevidna. Na voljo so 
višine 28, 32 in 36 cm.

Doplačilo za vse širine 127 EUr

Podstavek Standard 
Podstavek Standard brez predalov je vključen v 
ceno vsakega modela vodne postelje Lectus.

Izbirate lahko med različnimi barvami te posteljne 
osnove. Odločite se tudi, ali boste vgradili podstavek 
v obstoječi okvir ali boste izbrali posteljo brez 
okvirja (kot na sliki). Slednja različica je pogostejša 
med Lectusovimi uporabniki, saj vodna postelja ne 
potrebuje dodatnega okvirja. Prednost postelje brez 
okvirja je tudi lažje postiljanje.

nižji standardni ViŠji

46
 c

m

23
,5

 c
m

a b c d e f g

Ležišče je ustvarjeno, da se na njem spočije telo, posteljno pohištvo pa zato,  
da se na njem spočijejo oči. Naj bo funkcionalni temelj ali osnova estetike vaše 
celotne spalnice, brez njega ne morete začeti.

izberite podstavek 
vodne postelje

Določite višino podstavka.

Postelja je s standardno višino podstavka visoka 46 cm. Na vašo željo 
izdelamo višji oz. nižji podstavek od standardne izvedbe. Poviša se 
lahko za 5, 10 ali 15 cm. V tem primeru se poviša tudi končna višina 
vzglavne stranice.

Doplačilo za višji oz. nižji podstavek od standardne izvedbe 34 EUr

180 ali 200 cmVse Širine
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Izkoristite prostor s predali.

Za boljši izkoristek prostora pri povišanem podstavku Standard lahko 
dodate 2 ali 4 predale v velikosti 60 × 70 × 20 cm (Š × D × V). Predali so 
na kolesih, zato lahko nosijo večjo težo. Barvo izberete iz naše barvne 
palete lesa, običajno je enaka podstavku.

Doplačilo za 2 predala 95 EUr

Doplačilo za 4 predale 145 EUr
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Toper Spring
Če se močno potite, je toper 
Spring najboljša izbira za vas, saj s 
polnilom iz mikro vzmeti zagotavlja 
izjemno zračnost in odvajanje vlage 
iz ležišča ter s tem preprečuje 
povečano potenje. Toper Spring 
je priporočljiv tudi tistim, ki imate 
težave z alergijami ali astmo.

Exclusive Top je moderen način postiljanja.

izberete ga lahko ob nakupu nadgradnje s toperji. 
Omogoča, da v rjuho odenete le najvišji sloj ležišča, kar 
je precej lažje, kot oblačenje celotnega ležišča, zato je 
še posebej prijazen vsem, ki imate težave s hrbtenico 
ali pomanjkanje moči v rokah. Prednost Exclusive Top 
izvedbe ni le v priročnosti, temveč tudi v estetiki. rob 
ležišča je bolj viden, celoten izgled postelje pa čistejši in 
bolj minimalističen.

Toper LetiCell
Občutek ležanja na vodni postelji 
lahko učvrstite s toperjem LetiCell. 
S tem poskrbite tudi za boljšo 
zračnost ležišča, kar je dragoceno 
predvsem poleti oz. če se ponoči 
potite, večja zračnost pa zagotavlja 
tudi boljšo higieno ležišča in s tem 
daljšo življenjsko dobo postelje.

Toper SoftFeel
Če o toperju razmišljate predvsem 
zato, da bi ležišče nekoliko 
povišali, hkrati pa še dodatno 
povečali udobje svoje postelje, 
je toper SoftFeel, ki je polnjen s 
posebnim materialom, podobnim 
spominskemu, Oeko Tex razreda 1, 
odlična izbira.

Dodatno udobje, zračnost ali podpora.

Svoj model Lectusa lahko ob nakupu ali kadar koli 
kasneje nadgradite z integriranim, funkcionalnim 
toperjem – dodatnim slojem ležišča, ki vašo posteljo 
obogati z edinstvenim udobjem, zračnostjo ali 
podporo. Vsi toperji so na ležišče pritrjeni in nikakor 
ne bodo motili vašega spanca. Izbirate med klasično 
izvedbo (slika desno) ali enostavnim Exclusive Top 
postiljanjem (slika spodaj). Pri zakonskih posteljah 
lahko partnerja izbereta različno udobje.

Nadgradnja s toperji

Do širine 100 cm 407,5 EUr

Doplačilo za Exclusive Top 278 EUr

Klasična izvedba s toperjem.

Exclusive Top izvedba (več na straneh 78–79).

Do širine 100 cm 283,5 EUr Do širine 100 cm 327,5 EUr

Odvajanje odvečne vlage iz ležišča.
Zaradi svoje sestave prevleka air-Tex 
poskrbi za odvajanje odvečne vlage. Vaše 
spanje bo prijetnejše, saj se boste ponoči 
manj potili.

Za boljši spanec in daljšo življenjsko dobo postelje.

Vsako stvar se da še izboljšati in prevleka air-Tex je 
točno to – odlična izboljšava kakovostnega ležišča, ki 
ga še dodatno zaščiti, vam pa nudi še mirnejši spanec 
in lepša jutra. air-Tex je dodatna prevleka, ki je s 
pomočjo zadrge nameščena na vodno posteljo Lectus, 
neposredno pod zgornjo prevleko. 

Prevleko air-Tex lahko namestite na vse modele in 
dimenzije vodnih postelj Lectus. Nakup je možen 
tudi pozneje. air-Tex predstavlja edinstveno novost v 
svetovnem merilu in je na voljo ekskluzivno pri Lectusu.

Dodatna prevleka air-Tex

Popolna higiena in daljša življenjska 
doba vodne postelje.
Prevleko air-Tex preprosto snamete 
in operete kar doma v pralnem stroju. 
Tako vzdržujete čistočo in podaljšujete 
življenjsko dobo svoje vodne postelje.

Odlično zračenje postelje.
Polnilo prevleke air-Tex je izdelano iz 
dvojne plasti 3D tekstila, ki omogoča 
popolno zračenje in prehajanje toplote 
po vsej površini. Ker je zračnost večja, se 
zmanjša možnost pojava vlage v ležišču.

Komu je namenjena prevleka Air-Tex?
Tistim, ki se ponoči močneje potijo, tistim,
ki želijo dodatno zračenje postelje in 
tistim, ki jim je zelo pomembna higiena v 
postelji.

Prehajanje kapljic skozi air-Tex 
prevleko.

Prehajanje pare skozi air-Tex 
prevleko.

Lectus 
priporoča

90 × 200 cm 234 EUr

100 × 200 cm 234 EUr

140 × 200 cm 234 EUr

160 × 200 cm 297 EUr

180 × 200 cm 297 EUr

180 × 210 cm 297 EUr

180 × 220 cm 297 EUr

200 × 200 cm 297 EUr

200 × 220 cm 297 EUr
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Concoon
Kdo ne sanja o pobegu od vsakdanjega stresa? 
Te sanje se vam zdaj lahko izpolnijo zahvaljujoč 
novi obliki wellness postelje Concoon, ki predstavlja 
popolnoma nov koncept wellness sproščanja.

Concoon je tako izjemen zaradi prepletajočega vpliva 
treh dejavnikov. Prvi je breztežnostni počitek, ki ga 
omogoča wellness vodna postelja, ki se nahaja v 
njegovi notranjosti. Ko se vrata Concoona zaprejo, se 
potopite v drug svet, prepojen s petimi terapevtskimi 
barvami, ki nežno obarvajo notranjost. Vse skupaj 
nadgradi še tretja dimenzija - zvok. Vgrajeni sistem 
omogoča ambientalno ozvočenje ali poslušanje glasbe 
s slušalkami. 42.700 EUr

Wellness center Balnea (Terme Krka) Terme Čatež

Terme Tuhelj (Hrvaška)Terme Olimia – wellness Orhidelia

Nekaj wellness centrov, ki imajo v ponudbi wellness vodne postelje Lectus:

Okvir deluxe

Vzglavna blazina Standardni okvir

Preobremenjenost, premalo časa zase, za 
prijatelje in družino, neredna prehrana in premalo 
spanja vodijo v zdravstvene težave. Ljudje se 
tega vedno bolj zavedajo in ravno zato prihajajo v 
Wellness Orhidelio, kjer najdejo svoj košček miru. 
Ponudbo vsekakor zaključuje soba za sproščanje 
z wellness vodnimi posteljami Lectus. Po obisku 
so obiskovalci popolnoma prerojeni in spet polni 
energije za naporen delovni tempo.

Sabina Stipčič, 
vodja wellnessa in bazenov v termah Olimia

Vodna postelja Wellness
Vodne postelje Wellness so namenjene 
udobnemu počitku po savni ali masaži.

Na voljo v velikosti 90 x 200 cm in z lesenim okvirjem 
Standard ali Deluxe. Barvo okvirja izberete iz osnovne 
barvne karte lesa. Posebna prevleka je izdelana iz 
originalnega medicinskega umetnega usnja skai®, ki 
je koži prijazno in odporno proti znoju. Vodno jedro, 
visoko 20 cm, zagotavlja popolno udobje. Dobavni rok 
za vodne postelje Wellness je 4–6 tednov. V Sloveniji 
lahko vodne postelje Wellness že preizkusite v wellness 
centru Balnea v Dolenjskih Toplicah, Termah Zreče, 
Talasu Strunjan, Termah Olimia, Termah Čatež, Termah 
Tuhelj in v hotelu Habakuk v Mariboru.

Ležišče brez okvirja 1.963 EUr

Okvir deluxe 694 EUr

Standardni okvir 225 EUr

Vzglavna blazina  
(ø 40 cm) 87 EUr

Vodno ležišče Wellness vsebuje:
• vodno jedro 90 x 200 cm,
•  prevleko 90 x 200 cm in
• ustrezni električni grelec.
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LETNI SERVIS
Vašo posteljo lahko namesto vas vzdržujemo mi. Naročite 
lahko letni servis, ki vključuje Regenerator, čistilo, pregled 
vodnih jeder, pregled varnostne folije, kontrolo grelnih 
elementov in termostatov ter po potrebi odstranitev zračnih 
mehurčkov.

95 EUR

ČišČenje vodne postelje
Storitev vključuje čiščenje vodnih jeder in varnostne folije. 
Storitev je možna le v kombinaciji z letnim servisom.

25 EUR

Storitve

SELITEV
Selitev vodne postelje v drug objekt vključuje demontažo, 
prevoz in montažo v pritličju oz. v prvem nadstropju. 
Za lokacijo višje od 1. nadstropja je doplačilo.

Do 50 prevoženih km  173 EUR
Do 100 prevoženih km  187 EUR

Doplačilo za lokacijo višje od 1. nadstropja  25 EUR

Cena dodatnega kilometra               0,4 EUR/km

Ura monterja na terenU           30 EUR

opombe 

•  Selimo izključno izdelke, kupljene pri podjetju 
Maremico d.o.o.

•  Podstavkov in stranic, ki so jih izdelali drugi proizvajalci 
in drugega pohištva ne selimo.

•  Pri selitvi, prestavitvi ali polnjenju sta v ceno vključena 
dva ProRegeneratorja.

•  Pri enojni postelji vam od cene selitve, prestavitve ali 
polnjenja odštejemo 19 EUR, ker potrebujete le en 
ProRegenerator.

•  Selitev je potrebno naročiti vsaj tri tedne pred 
datumom selitve.

Higienski paket XXl
Za lažje vzdrževanje 
higiene v vaši vodni 
postelji smo pripravili 
paket, ki vsebuje štiri 
rjuhe za vodni jedri (100% 
bombaž), čistilo ali čistilne 
robčke in čistilno rokavico.

 64 EUR

Higienski paket
Za lažje vzdrževanje  
higiene v vaši vodni postelji 
smo pripravili paket,  
ki vsebuje dve rjuhi za  
vodni jedri (100% bombaž), 
čistilo ali čistilne robčke  
in čistilno rokavico.

34 EUR LECTUS 
PRIPOROČA

SERVIS
Strošek standardnega servisa izven garancije, npr. popravilo 
spusta, odstranjevanje zračnih mehurčkov ali spreminjanje 
količine vode. 

Vključuje do 50 prevoženih kilometrov, prihod na objekt 
in navedeno storitev. Ne vključuje nadomestnih delov in 
praznjenja postelje.

69 EUR

priHod na objekt
Pregled vaše vodne postelje in kratko svetovanje na domu.             

29 EUR

praZnjenje
Vključuje 50 prevoženih km.        69 EUR

polnjenje
Vklj. 50 prevoženih km in 2 ProRegeneratorja.        107 EUR

prestavitev vodne postelje  
(vključuje 50 prevoženih km)

V istem objektu in nadstropju. 123 EUR 
V istem objektu, v drugo nadstropje. 133 EUR

set za popravilo 
vodnih jeder
Vključuje lepilo in vinilno 
zaplato za popravilo 
poškodb na vodnih 
jedrih.

13 EUR

rokavice za čiščenje 
vodnih jeder 
Paket rokavic vam bo 
koristil pri čiščenju vodne 
postelje in njenih jeder. 
Paket desetih mehkih 
rokavic, ki učinkovito 
lajšajo čiščenje vodnih 
jeder. Svetujemo uporabo 
čistila MyBed.

3,5 EUR

airextractor
Črpalka za 
izsesavanje 
zračnih 
mehurčkov iz 
vodnega jedra.

13 EUR

Vzdrževanje vodnih postelj

proregenerator*
Sredstvo za vzdrževanje 
vodnih jeder. Sredstvo se 
doda pri prvem polnjenju 
ali selitvi.

19 EUR

*Biocid uporabljate varno. Pred uporabo vedno 
preberite etiketo in podatke o proizvodu.

Nakup v spletni 
trgovini:

www.maremico.si

super burber
Nastavek za 
odstranjevanje 
zračnih 
mehurčkov.

6 EUR

Čistilo
Sredstvo za čiščenje in 
vzdrževanje zunanje 
površine vodnih jeder.

15 EUR

regenerator*
Sredstvo za vzdrževanje 
vodnih jeder. Obvezno 
je dodajanje vsaj enkrat 
letno.

15 EUR

Čistilni robčki
S pomočjo čistilnih 
robčkov boste hitro in 
preprosto očistili svoja 
vodna jedra in si tako 
zagotovili odlično higieno  
v vodni postelji.

15 EUR
Zaščitna rjuha 
za vodno jedro
Namen rjuhe za vodno 
jedro je lažje vzdrževanje 
higiene v notranjosti 
vodne postelje. Rjuha 
dobro vpija znoj, ki pride 
v posteljo. Priporočljivo je 
pranje vsaj 4x na leto.

 
vse mere 16 EUR

10 koS
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inovativne nadgradnje
za postelje
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Ležišče z Exclusive Top v lesenem 
okvirju.

Ležišče z Exclusive Top na BoxSpring 
podstavku.

Ležišče z Exclusive Top na podstavku.

Edinstveno in enostavno 
postiljanje postelje
Svetovna inovacija po imenu Exclusive Top je uporabnikom poenostavila življenje.
Na voljo je ekskluzivno v Spalnem centru Maremico.

Hitro
Posebna pritrditev omogoča hitro postiljanje lahkega 
zgornjega dela postelje. Prava izbira za vse, ki imate 
težave z bolečo hrbtenico.

Estetsko
Ko ste enkrat barvo postelje skrbno izbrali v svojem 
najljubšem odtenku, je zagotovo ne želite prekriti z 
rjuho. Tako boste v barvah uživali dan za dnem.

Trajno
Zjutraj nikoli več ne boste naravnavali zgornje plasti, 
ki bi zlezla s postelje, saj je nanjo pritrjena. Ostala bo 
popolnoma na svojem mestu.
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Standardna velikost

širina: 90, 100 ali 140 cm 
širina: 160, 180 ali 200 cm 

višina: 113 cm | debelina: 8 cm

299 EUr
330 EUr

Velikost XL

širina: 220 cm 
višina: 120 cm

450 EUr

Velikost XXL

širina: 220 cm 
višina: 152, 156 ali 160 cm

630 EUr
Na sliki model Sono

Na sliki model Sono Retro XL

Na sliki model Lucca XL

Sono

Sono Retro
Standardna velikost

širina: 90, 100 ali 140 cm 
širina: 160, 180 ali 200 cm 

višina: 113 cm | debelina: 8 cm

339 EUr
370 EUr

Velikost XL

širina: 220 cm 
višina: 120 cm

490 EUr

Velikost XXL

širina: 220 cm 
višina: 152, 156 ali 160 cm

670 EUr

Lucca
Standardna velikost

širina: 160, 180 ali 200 cm 
višina: 113 cm | debelina: 10 cm

575 EUr

Velikost XL

širina: 220 cm 
višina: 120 cm

690 EUr

Velikost XXL

širina: 220 cm 
višina: 152, 156 ali 160 cm

870 EUr

Elegantna lebdeča nočna polička bo 
oblazinjena v barvi postelje, dodano pa 
bo steklo za zaščito. Z močnim kovinskim 
nosilcem je pritrjena na ogrodje postelje. 
Velikost 45 (š) x 32 (d) x 3,5 (v) cm.
Kot nalašč za odlaganje malenkosti, ki jih 
potrebujete vsak dan. 

Poličke so združljive z modeli postelj 
BoxSpring Lite, One in Air. Pri postelji 
BoxSpring Lux so že vključene.

Lebdeča nočna polička

na sliki postelja boxspring lux z vzglavno stranico luxuria xxl

Luxuria

Moderne vzglavne stranice
Moderne vzglavne stranice segajo do 
tal in navdušujejo s svojim razkošnim 
izgledom, pestro izbiro barv in materialov.

Vašo izbrano posteljo lahko krasi katera 
koli izmed njih. izberite jo, mi pa jo bomo 
oblekli v vašo najljubšo barvo.

Standardna velikost

širina: 180 ali 200 cm 
višina: 113 cm | debelina: 8 cm

465 EUr

Velikost XL

širina: 220 cm 
višina: 120 cm

565 EUR

Velikost XXL

širina: 220 cm 
višina: 152, 156 ali 160 cm

695 EUr

Doplačilo za 1 kos 142 EUr
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Višina: 93 cm

Širina: 10 cm

90, 100 ali 140 cm 112,- EUr

160, 180 ali 200 cm 139,- EUr

Višina: 93 cm

Širina: 10 cm

90, 100 ali 140 cm 127,- EUr

160, 180 ali 200 cm 154,- EUr

Nočna omarica 1

Priročna omarica za odlaganje 
stvari, ki jih potrebujete ob postelji. 
Mere določite sami.

Nočna omarica 2

Elegantna prostornejša omarica 
z dvema predaloma in zgornjo 
poličko. Mere določite sami.

Doplačilo
171,- EUr

Doplačilo
76,- EUr

Višina: 93 cm

Širina: 10 cm

90, 100 ali 140 cm 230,- EUr

160, 180 ali 200 cm 263,- EUr

Višina: 93 cm

Širina: 10 cm

Kalipso 1
LESENA

Kalipso 2
LESENA

Kalipso Soft 1
LESENA + OBLAZiNJENJE

Kalipso Soft 2
LESENA + OBLAZiNJENJE

Višina: 93 cm

Širina: 15 cm

90, 100 ali 140 cm 272,- EUr

160, 180 ali 200 cm 303,- EUr

Elipta 1 

OBLAZiNJENA

Ostale vzglavne 
stranice
Na teh straneh najdete vzglavne stranice bolj klasičnih 
dizajnov. Na posteljni okvir so pritrjene s kovinskimi 
konzolami in ne segajo do tal, zaradi česar niso 
primerne za postelje BoxSpring.

Pluton
OBLAZiNJENA

Višina: 100 cm

Širina: 6 cm

90, 100 ali 140 cm 171,- EUr

160, 180 ali 200 cm 210,- EUr

Mars
OBLAZiNJENA

Višina: 100 cm

Širina: 6 cm

90, 100 ali 140 cm 171,- EUr

160, 180 ali 200 cm 210,- EUr

Elara 1
OBLAZiNJENA

Višina: 93 cm

Širina: 10 cm

Elara 2
OBLAZiNJENA

Višina: 93 cm

Širina: 10 cm

90, 100 ali 140 cm 156,- EUr

160, 180 ali 200 cm 189,- EUr

90, 100 ali 140 cm 191,- EUr

160, 180 ali 200 cm 224,- EUr

160, 180 ali 200 cm 325,- EUr
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Dodatki za sladko
spanje
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Blazina, ki je ne boste želeli deliti. Oblika blazine my7 je skrbno 
zasnovana in izdelana za vse, ki najraje zaspite na boku. Zagotavlja 
vam popolno podporo in optimalno lego hrbtenice ter pripomore k 
sproščanju celotnega telesa. Zaradi odličnih materialov ima certifikat 
Oeko-Tex. Najbolj pa vam bo všeč nežna prevleka v vaši najljubši barvi.

Blazino my7 boste vzljubili: 
če najraje (za)spite na boku,•	
tisti, ki potrebujete podporo v predelu kolkov in/ali kolen,•	
 če ste v veselem pričakovanju in potrebujete dodatno podporo •	
zaradi nosečniškega trebuščka,
kot odlično podporo med sproščanjem, počitkom ali branjem,  •	
tisti, ki ste nagnjeni k smrčanju*,•	
če v vaši sobi straši in potrebujete varen objem  •	
(blazino obožujejo tudi otroci).

*Veliko študij dokazuje, da spanje na strani lahko zmanjša smrčanje, 
saj spanje na hrbtu običajno vodi k dodatnemu zapiranju dihalnih poti.

olivna rumenapetrolej medenina kapučino volneno 
bela

muškatna siva s 
pikami

titan 
siva

jeans 
modra

hibiskus vinsko 
rdeča

109,90 EUr

nakup v spletni trgovini:
www.maremico.si

Podporna blazina my7

Ergonomska oblika za jutra brez bolečin. 
Jutranje bolečine v vratu in ramenih so pogosto 
posledica neustreznosti vzglavnika. inovativna 
oblika postavlja vratna vretenca v pravilen položaj, ki 
sprošča napetost v zgornjem delu telesa. S pomočjo 
nastavljivega naklona pa lahko blagodejno vplivate na 
težave z refluksom.

Modularni vzglavnik Leticia
Najboljše stvari so narejene po meri.
Vzglavnik Leticia je zasnovan na ideji o popolnem 
udobju po vaših merah. Z ustreznim prilagajanjem 
trdote, višine in naklona, se vzglavnik popolnoma 
poda vašemu telesu in ga ustrezno podpira v vratno-
ramenskem predelu. Ni skrbi, da bi se zjutraj zbujali z 
bolečinami in napetim občutkom v ramenih.

Zračno in udobno
Materiali zagotavljajo 
zračnost, prožnost in 
sanjsko udobje.

Ergonomska oblika 
Optimalna podpora za 
vse konstitucije in spalne 
položaje.

Antialergijska prevleka
Prevleko vzglavnika lahko 
snamete in operete v 
pralnem stroju na 60 °C.

Leticia S

Model vzglavnika za vse, ki potrebujete nižjo 
podporo. Idealen je za prilagodljiva ležišča (npr. 
vodne postelje) in za spanje na trebuhu, kjer 
potrebujemo nizko podporo.

89,- EUrDimenzija: 60 × 40 cm

Leticia M

Klasičen model vzglavnika, ki ga lahko zasukate za 
180° in tako uporabljate višjo ali nižjo podporo. 
Idealen je za prilagodljiva ležišča, omogoča vam 
tudi regulacijo višine.

89,- EUrDimenzija: 60 × 40 cm

Leticia L

Povišan model vzglavnika s poudarjeno podporo 
za vrat. idealen za spanje na hrbtu in boku ter za 
ljudi s širšimi rameni.

99,- EUrDimenzija: 70 × 40 cm

Leticia XL

Dodatno povišan model vzglavnika s poudarjeno 
podporo za vrat. Priporočamo ga ljudem, ki 
potrebujejo izjemno visoko podporo in za spanje 
na boku.

99,- EUrDimenzija: 70 × 40 cm
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Rjuha Gracia
Za izjemno kakovost prijaznega cenovnega 
razreda se lahko zanesete na rjuho gracia. 

Status vrhunskih rjuh ohranja s svojo obstojno 
strukturo, ki bo posteljo krasila brez gub in 
muckanja še vrsto prihajajočih let. Sestavljena 
je iz 97 % visokokakovostnega bombaža in 3 % 
elastana, ki skrbi, da bo rjuha vedno prožna in 
raztegljiva. Vrhunski bombaž zmanjšuje muckanje, 
elastičnost materiala pa ohranja gladek videz rjuhe.

Prevleka Satinesse Air
Skrivnost zračne prevleke Satinesse air se skriva v 
3D strukturi prilagodljivega materiala, ki poskrbi za 
vrhunsko zračenje, uravnavanje telesne temperature 
in razporeditev pritiskov telesa na spalno podlago.

V njej ni prostora za zadrževanje in razvoj pršic. 
idealna je za alergike. Z uporabo prevleke dosegamo 
prvorazredno prilagajanje tako vašemu telesu kot 
vaši postelji. 

Sestava: 60 % poliester, 40 % Lyocell. 
Stranski rob: 97 % bombaž, 3 % elastan.

90 × 200 cm 89,95 EUr

100 × 200 cm 94,95 EUr

120 × 200 cm 109,95 EUr

140 × 200 cm 124,95 EUr

160 × 200 cm 139,95 EUr

180 × 200 cm 149,95 EUr

180 × 210 cm 159,95 EUr

180 × 220 cm 159,95 EUr

200 × 200 cm 174,95 EUr

200 × 220 cm 174,95 EUr

Zaščitna rjuha 
Satinesse Protect

od 90 × 190 cm  
do 100 × 220 cm 29,95 EUr

od 140 × 190 cm  
do 160 × 220 cm 44,95 EUr

od 180 × 190 cm  
do 200 × 220 cm 54,95 EUr

90 × 200 cm 49,95 EUr

100 × 200 cm 62,95 EUr

140 × 200 cm 67,95 EUr

160 × 200 cm 77,95 EUr

180 × 200 cm 84,95 EUr

180 × 210 cm 92,95 EUr

180 × 220 cm 94,95 EUr

200 × 200 cm 94,95 EUr

200 × 220 cm 99,95 EUr

Platnena 
0119

Vrtnica 
0566

Mint 
0524

Cement 
0219

Bela 
1000

Satinesse Protect je posebna zaščitna rjuha, ki ima na 
spodnji strani polimerno membrano, ki zadrži vlago 
in mokroto in s tem varuje prevleko vaše postelje. 
Membrana prepušča zrak in ne daje občutka spanja 
na plastiki. Čeznjo uporabite klasično rjuho za ležišče. 

Rjuha je na voljo v številnih dimenzijah – primerna 
tudi za višje in BoxSpring postelje!

Medical Special
Omogoča odstranjevanje polnila. 
Primeren za vse alergike in 
astmatike. Pralen na 60 °C, cel ali 
samo prevleka.
 
Dimenzija: 60 × 80 cm

Relax Soft
Čudovito mehak in zračen vzglavnik 
s prešito prevleko za udobno in 
sproščujoče spanje. Pralen na  
40 °C. 
 
Dimenzija: 60 × 80 cm

Medico Special
Posebno oblikovan čvrsti rob 
daje oporo vratnim vretencem. 
Primeren za vse, ki želite nižji 
vzglavnik. Pralen na 40 °C.
 
Dimenzija: 60 × 80 cm

Klasični vzglavniki

38,72 EUr 46,41 EUr 66,40 EUr

Odeja ClimaBalance BedTime
Dobro odeti, pozimi in poleti!

Se ponoči prekomerno potite? Se odkrivate, ker vam 
je prevroče? Ste alergik in želite popolno higieno 
tako v ležišču kot v pokrivalu? Pravi odgovor je v odeji 
ClimaBalance BedTime®! Odeja, ki diha z vami.

V svetovnem merilu predstavlja edinstveno odejo 
s patentiranimi zračnimi blazinicami, ki 3x hitreje 
odvajajo vlago. Z gumbi sta združeni dve odeji 
različnih debelin (400 g in 800 g), ki ju lahko 
uporabljate skupaj ali ločeno. Primerna je za  
hladne in tople noči. Pralna je na 95 °C. Zunanji  
del odeje je iz 100 % mikrovlaken, polnilo pa iz  
100 % silikoniziranega poliestra.

     Dimenzija: 135 × 200 cm                   195 EUr

Raznolikost vzglavnikov daje svobodo pri izbiri ter poskrbi, da bo prav vsak našel pravega zase.
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Že sanjate v barvah? 
Popestrite spalnico z rjuhami Bella Donna z najširšo barvno paleto v Sloveniji. Izberite svoj odtenek!

Zaradi tehnologije tiska prihaja do manjših odstopanj barv od realnih barv rjuh.

Limeta 
0531

Volneno bela 
0114

Bezeg 
0525

Puder 
0110

Svetlo modra 
0522

Bela  
1000

Kivi 
0630

Šampanjec 
0111

Temno roza 
0567

Platnena 
0119

Nebeško modra 
0523

Srebrna 
0520

Mint 
0524

Svetlo rumena 
0091

Vrtnica 
0566

Šampinjon 
0115

Jeans modra 
0211

Cement 
0219

Petrol 
0545

Zlato rumena 
0040

Umazano roza 
0565

Biserno siva 
0710

Azurna 
0180

Svetlo siva 
0703

arktična 
0302

Žafran 
0537

Flamingo 
0539

Siva 
0701

Turkizna 
0301

Temno siva 
0215

Akvamarin 
0639

Mango  
0704

Fuksija 
0540

Platinasta 
0125

Kraljev. modra 
0183

Modro siva 
0209

Olivna 
0533

Opečnato rdeča 
0705

Magenta 
0192

Muškatna 
0122

Mornarska 
0507

Granit 
0220

Pistacija 
0532

rdeča 
0185

Bordo rdeča 
0030

Čokoladna 
0126

Robida 
0543

Antracit siva 
0213

Pastelno zelena 
0629

Temno rdeča 
0188

Vinsko rdeča 
0033

Mokka 
0121

Ametist 
0528

Črna 
0101

Rjuhe za toper 
La Piccola
razkošna rjuha Bella Donna 
La Piccola, primerna za vsako 
posteljo s toperjem do 10 cm ali 
inovacijo Exclusive Top.

Toperji na ležišču morajo biti ločeni od 
ležišča, tako da lahko postiljate samo 
toper oz. nadvložek. 

Prav tako je rjuha La Piccola primerna 
za ležišča z dvižnim mehanizmom, saj 
je zelo elastična.

90 × 190/200 cm 58,95 EUr

100 × 190/200 cm 59,95 EUr

140 × 190/200 cm 75,95 EUr

160 × 190/200 cm 79,95 EUr

180 × 190/200 cm 97,95 EUr

180 × 210/220 cm 99,95 EUr

200 × 200 cm 106,95 EUr

200 × 210/220 cm 109,95 EUr

nakup v spletni trgovini:
www.maremico.si

od 90 × 190 cm  
do 100 × 220 cm 49,95 EUr

od 120 × 190 cm  
do 130 × 220 cm 64,95 EUr

od 140 × 190 cm  
do 160 × 220 cm 72,95 EUr

od 180 × 190 cm  
do 200 × 220 cm 87,95 EUr

od 200 × 220 cm  
do 220 × 240 cm 94,95 EUr

Za okrogle ali 8-kotne 
postelje, do Ø 260 cm 97,95 EUr

Premium rjuhe 
Bella Donna
Vzdržljivost in kakovost rjuh Bella 
Donna prepričata tudi tiste, ki so 
sprva dvomili v njihovo ceno.

Kakovost rjuh Bella Donna se ne kaže le 
na začetku, ko uporabnike navduši zaradi 
svojega popolnega prileganja, prijetnega 
občutka na koži in številnih barvnih 
odtenkov. To je edina rjuha, ki traja.

Visokokakovosten mako-bombažni 
sukanec z dodatkom aloe vere 
in arganovega olja. Rjuhe imajo 
certifikat Oeko-Tex Standard 100 in so 
proizvedene v Nemčiji.

Primerne za višja 
ležišča (do 30 cm).

Površina se 
ne mucka.

Prožne in napete 
ves čas uporabe.

Aloe vera neguje 
kožo celo noč.

54 živih, dolgo 
obstojnih barv.
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10 nasvetov 
za zdrav spanec
Spanje je pomemben del življenja, ki močno vpliva na splošno počutje in zdravje. Zelo velik vpliv na kakovost 
spanca ima postelja, na kateri spite. Preberite spodnjih 10 nasvetov, da bo vaš spanec zdrav in krepčilen.

1 Poskrbite za rutino
Vzpostavite stabilno notranjo uro, ki pozitivno vpliva 
na spanje. To boste storili tako, da se boste vsak večer 
odpravljali spat ob približno isti uri.

2 Užijte naravno svetlobo
Poskrbite, da boste vsak dan izpostavljeni naravni 
sončni svetlobi. Ta ugodno vpliva na notranjo 
cirkadiano uro.

3 Brez dnevnih spancev 
Dnevni počitki in dremeži vplivajo na vaše uspavanje. 
Čez dan bodite aktivni, da boste zvečer lažje zaspali.

4 redna telesna vadba  
Telesna vadba znižuje stres in poskrbi za dobro 
prekrvavitev telesa. Vpliva tudi na dobro razpoloženje 
in prijetnejše spanje. Vključite telesno vadbo v svoj 
vsakdan, a najkasneje 2 do 3 ure pred spanjem.

5 recite NE kofeinu zvečer
Kofein je v kavi, čokoladi, osvežilnih napitkih, nekaterih 
zdravilih … Poskrbite, da boste zadnjo dozo kofeina 
prejeli najkasneje 6 ur pred spanjem. To velja še 
posebej za ljudi, ki so nagnjeni k tesnobi.

6 Recite NE razvadam
Kljub temu da se marsikdo ob uživanju alkohola 
sprosti, je bolje, da se mu v večernih urah izognete. 
Tudi nikotin deluje stimulativno in nas prebuja.

7 Prijetno spalno okolje
Poskrbite za tiho in temno spalnico, ki naj bo ohlajena 
na 19 °C. Investirajte v kakovostno ležišče. Idealno je 
tisto ležišče, ki je izdelano po vaših merah, potrebah in 
željah. Tudi posteljnina mora biti prijetna in sveža.

8 Elektronske naprave 
Elektronske naprave ugasnite vsaj eno uro pred 
spanjem. Modra svetloba iz zaslonov negativno vpliva 
na notranjo cirkadiano uro. Zavre namreč sproščanje 
hormona melatonina, ki spodbuja spanje.

9 Privoščite si lahko večerjo
Da bo spanec dober, si zvečer privoščite le lahek 
prigrizek. Iz svojega menija črtajte mastno, sladko in 
pikantno hrano.

10 Skrbi pustite zunaj spalnice
Težave rešujte čez dan, ne pred spanjem. Pred 
spanjem raje poskusite kakšno izmed sprostitvenih 
tehnik, ki vas bo hitro popeljala v sproščen spanec.
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Opremljamo vrhunske hotele
Najboljši hoteli razvajajo svoje goste in jim želijo omogočiti nepozabno izkušnjo. Pomislijo tudi na udobje pri 
spanju, zato sobe opremijo z najboljšimi ležišči. V nadaljevanju vam predstavljamo nekatere izmed njih, kjer lahko 
naša ležišča tudi preizkusite.

Hotel Sotelia, 
Terme Olimia, Slovenija

Hotel Alpendorf, Avstrija

Hotel Traunsee, Avstrija

© www.hotel-alpendorf.at 
Fotografija: arhiv hotela alpendorf

© www.traunseehotels.at 
Fotografija: Christof Wagner

Hotel Dvor Tacen, Slovenija

© www.traunseehotels.at 
Fotografija: Christof Wagner Hotel Post, Avstrija

Hotel Doerfl, avstrija
© www.traunseehotels.at 
Fotografija: Christof Wagner

© www.terme-olimia.com 
Fotografija: arhiv Term Olimia

© www.dvortacen.si 
Fotografija: arhiv Hotela Dvor Tacen

Osvajamo zahtevne 
evropske trge
Najlepše priznanje podjetju je, ko povpraševanja 
začnejo prihajati tudi izven domačih meja. To pomeni, 
da so prepoznali inovativnost in kakovost. Ta preboj 
je uspel tudi nam. izdelke Spalnega centra Maremico 
najdete na nekaterih najzahtevnejših evropskih 
trgih: avstrija, Nizozemska, Belgija, Švica, Nemčija, 
Portugalska in Hrvaška.

S poslovnimi partnerji smo razvili odnos, ki temelji 
na obojestranskem spoštovanju in zaupanju. izvoz 
izdelkov je področje, ki ga želimo v prihodnosti še 
okrepiti, dobro spanje in nepremagljiva jutra pa 
omogočiti čim več posameznikom. 

AvstrijA

SLoVenijA

hrvAškA
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neMčijA
beLgijA
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nestandardne mere

V redni ponudbi imamo veliko standardnih in 
podaljšanih mer postelj. Če se kljub temu zgodi, 
da želene mere za svojo posteljo v naši ponudbi 
ne najdete, stopite z nami v stik in preverili bomo 
izvedljivost ter vam pripravili ponudbo.

izjema so vodne postelje Lectus, kjer so od 
nestandardnih velikosti na voljo le: 100 × 210 cm,  
110 × 200 cm, 110 × 220 cm in 160 × 210 cm. 
Doplačilo za te mere znaša 10 % na ceno najbližje 
standardne mere. 

Dobavni rok za nestandardne mere je 6–8 tednov 
od dneva vplačila are. Garancija varnega nakupa 
za nestandardne mere ne velja.

Cene

Vse cene so v EUr in vključujejo 22% DDV. 
Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez 
predhodne napovedi.

garancija varnega nakupa

Z njo vam zagotavljamo, da lahko vrnete kupljeno 
ležišče v 30 dneh od dneva dobave, če s spanjem 
na njej niste zadovoljni.

Vključuje le standardne izdelke, ki so navedeni 
v ceniku. Izdelki, ki so izdelani po naročilu 
uporabnika (podstavek, posteljni okvir, predali, 
vzglavna stranica, BoxSpring postelje …), ne 
spadajo pod garancijo varnega nakupa in jih ni 
mogoče vrniti.

Uporabniku, ki s spanjem na kupljenem ležišču ni 
zadovoljen in jo želi v 30 dneh od dneva dobave 
vrniti, vrnemo celotno vplačano kupnino zanjo. 
Hkrati zaračunamo stroške dostave, montaže, 
demontaže, odvoza in obrabnine postelje v 
pavšalnem znesku 10 % od plačane vrednosti 
ležišča.

Uporabnik lahko vrne samo nepoškodovano 
ležišče oz. posteljo. Če so na njej madeži, ki se 

garancija

Vsi izdelki v naši ponudbi imajo garancijo. 
Garancijski list prejmete ob izdaji računa. Postelje 
BoxSpring in ležišča Leticia imajo garancijo na 
uporabnost 10 let, vodne postelje Lectus pa 5 let 
na vodotesnost in grelne sisteme ter 1 leto na 
ostale sestavne dele. Natančni garancijski rok za 
posamezni izdelek preverite na prodajnem mestu 
ali na spletni strani.

Certifikati

Posamezni materiali ali izdelki so testirani in 
imajo veljavni certifikat o kakovosti oz. skladnosti. 
Certifikate in ateste najdete na spletni strani, lahko 
pa si jih ogledate tudi na prodajnem mestu. 

lahko očistijo, dodatno zaračunamo čiščenje v 
višini 4 % vrednosti ležišča oz. postelje.

Velja za naslednje modele v standardnih merah: 
Napoli, Novara, Verona, Verona AquaSpring, 
Verona Exclusive Top, Spring, TrioComfort in 
MultiModular. Pri vodnih posteljah ne velja, če na 
postelji z enim vodnim jedrom spita dve osebi.

Velja izključno za ležišča in postelje dostavljene 
oz. montirane na območju republike Slovenije.
Kupec, ki je uveljavil garancijo varnega nakupa, ne 
more kupiti še enega ležišča ali postelje v Spalnem 
centru Maremico.

tudi krajši, v visoki sezoni pa tudi daljši. Najkasneje 
ob potrditvi naročila boste obveščeni o točnem 
dobavnem roku. Če je le možno, se prilagodimo 
vašim željam.

podatki za nakazilo

prejemnik: Maremico d.o.o., Šlandrova ulica 4, 
1231 Ljubljana Črnuče

znesek: po predračunu

Sklic: SI00 in številka predračuna oz. računa z 
vezaji (npr.: SI00 20-010-1000)

koda namena: GDSV

Številka tR (ibAn): SI56 0313 4101 2167 050

SWiFt (biC koda): SKBaSI2X

banka: SKB banka d.d., ajdovščina 4, 1000 
Ljubljana

Prodajni pogoji

Pogoji plačila na obroke se lahko 
spremenijo, zato jih pred nakupom 
preverite na prodajnem mestu.

potrditev naročila z vplačilom are

Ob naročilu ležišč, postelj in dodatkov je potrebno 
plačilo are v višini 30 % vrednosti predračuna.
Znesek lahko nakažete na tekoči račun, plačate v 
gotovini ali s kartico na prodajnem mestu.

plačilo preostanka kupnine

Preostalih 70 % kupnine se plača v skladu z 
dogovorjenim načinom plačila. za dogovorjeni 
način plačila velja tisti način, ki je naveden na 
predračunu oz. računu. 

nakazilo na tekoči račun: •	  
vsaj 3 delovne dni pred dogovorjenim 
terminom dostave oz. montaže.

plačilo z gotovino: •	  
vsaj 3 delovne dni pred dogovorjenim 
terminom dostave oz. montaže na prodajnem 
mestu ali na dan dostave oz. montaže ležišča 
na vašem domu.

kartično plačilo: •	  
vsaj 3 delovne dni pred dogovorjenim 
terminom dostave oz. montaže na prodajnem 
mestu. Kartično plačilo ni enakovredno 
gotovinskemu in mora biti vnaprej 
dogovorjeno.

obročna plačila: •	
• Bančne obročne plačilne kartice: vsaj 3 
delovne dni pred dogovorjenim terminom 
dostave oz. montaže na prodajnem mestu. 
Limit vnaprej preverite pri izdajalcu kartice. 

• Kredit pri N banki d.d.: 12 ali 24 obrokov brez 
obresti in dodatnih stroškov, EOM=0 %. Tudi 
za nekomitente, vse se uredi na prodajnem 
mestu v Spalnem centru Maremico. 
Potrebujete veljavni osebni dokument, 12 
zadnjih bančnih izpiskov in 1 zadnjo plačilno 
listo. 

• S kartico Diners (12, 24 ali 36 obrokov): 12 
obrokov brez obresti, pri 24 in 36 obrokih so 
dodatni stroški za imetnika kartice. Pogoje 
preverite pri izdajatelju Erste Card d.o.o. Pred 
nakupom pri njih preverite še svoj limit, da 
boste plačilo lahko izvedli.









 



 









Dobavni rok

Standardni dobavni rok je 3–4 tedne od dneva 
vplačila are. Dobavni rok je lahko po dogovoru 
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Maremico d.o.o.
Šlandrova ulica 4
1231 Ljubljana Črnuče
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Kje smo?

Stadion - športni park Stožice

Ljubljana Bežigrad

Ljubljana Črnuče

Nove Jarše

V krožišču Tomačevo zavijte na izvoz 
Ljubljana Črnuče. V prvem križišču 
zavijte levo na Šlandrovo ulico, 
kjer boste že videli našo stavbo. 
Parkirate lahko na rezerviranih 
mestih pred salonom.

Odpiralni čas:
pon–pet 8.00–19.00
sob 9.00–13.00

trgovina@maremico.si
01 56 10 900
051 621 429

www.leticia.siwww.lectus.si www.boxspring.si

Naše znamke

Strokovno svetovanje
in pomoč pri izbiri

Brezplačna dostava 
in montaža postelje

Mojstrska izdelava
v Sloveniji

Že od leta 1994 skrbimo za zdrav spanec Slovencev

www.maremico.si

katalog spalnega centra maremico
Maremico d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana Črnuče
oblikovanje: Manca Zorec
Fotografije: aljoša rebolj, Luka ažman, Jaka ažman, arhiv Maremico
modela: Nika, Tjaša in igor
3d modelacija: Arhinova
lektura: Jasmina Spahalić, s.p.
BoxSpring, Lectus in Leticia so zaščitene blagovne znamke podjetja Maremico d.o.o. 
Vse gradivo v katalogu je last podjetja Maremico d.o.o. Kopiranje, razmnoževanje oziroma 
uporaba fotografij in besedil v kakršnikoli obliki so prepovedani. Napake v tisku so mogoče. 


