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SPALNICE



SPALNICE LUNA. 
MIREN SPANEC POD ZVEZDAMI.
//

ZAKAJ IZBRATI 
ILES?
SLOVENSKA KAKOVOST 
TRADICIJA
ODLIČEN SERVIS 
SODOBNOST
FUNKCIONALNOST
PRILAGODLJIVOST

//

Že 60 let ustvarjamo z znanjem 
in navdihom, da uresničujemo 
želje po kakovosti, trajnosti in 
uporabnosti. Naše pohištvo 
odlikuje slovenski značaj, 
oplemeniten s svetovnimi trendi 
oblikovanja. 

V lepoti pohištva se skriva 
popolna prilagodljivost izbranemu 
prostoru, ki jo dosežemo z odlično 
servisno storitvijo. Naši izkušeni 
monterji vam zagotovijo brezhibno 
montažo, da se lahko vsak dan 
prepustite ugodju in užitkom 
bivanja.  

//

01/ 
LARIX

03/ 
OREH

02/
JESEN



/ 01 / 02 / 03 / 04

BARVE
KORPUSOV
//

Larix Jesen Oreh

BARVE
LIČNIC
// / 80 Larix / 81 Jesen / 83 Oreh

/ 40 Sahara / 54 Snežno bela / 18 Mocha sijaj

POSTELJNA 
VZGLAVJA
//

IZBERITE PO 
VAŠIH ŽELJAH

/ 01  Belo eko usnje
/ 02  Taupe eko usnje
/ 03  Taupe eko usnje z vzorcem
/ 04  Klasično vzglavje

/ 44 Snežno bela sijaj

VELIKA IZBIRA 
VGRADNIH
OMAR

ROČAJI
//

Izdelamo vgradno omaro po 
željenih dimenzijah.

//

Kakovostno okovje in sodobni izvlečni sistem zagotavljata 
mehko in tiho zapiranje predalov in vrat.  

//

VRHUNSKI SISTEM 
ZAPIRANJA

/ 01 Ročaj Lunetta
/ 02 Ročaj Lunetta - krajši 
/ 03 Ročaj KATE
/ 04 Ročaj FRAME – jesen
/ 05 Ročaj FRAME – larix
/ 06 Ročaj FRAME - oreh

/ 02

/ 03

/ 04

/ 05

/ 06

/ 01

Luna     /     04 05     /     Luna



/ 01

/ 02

Ustvarjena za najlepše 
občutke popolnega miru.

Svetla spalnica elegantnih 
linij, kjer so v snežno 
belino ujete nežne nianse 
macesna. Kombinacija 
izbranih pohištvenih 
elementov omogoča popolno 
prilagodljivost prostoru.

//

LUNA
LARIX/

01/ / 01  Dovršeni kovinski ročaji  
 za udobno uporabo.
/ 02  Prostorna omara za vse  
 vaše želje.

MIREN SPANEC 
POD ZVEZDAMI.  
//

Luna Larix     /     06 07     /     Luna Larix



/ 01 / 02

/ 01  Elegantna noga postelje za usklajen  
 videz pohištva.
/ 02  Privlačna kombinacija lesenih  
 struktur in visokega sijaja.

Luna Larix     /     08 09     /     Luna Larix



LUNA
JESEN/

02/

MIREN SPANEC 
POD ZVEZDAMI.  
//

Ustvarjena za neskončne 
trenutke sprostitve.

Vrhunska spalnica sodobnega 
značaja, ki s čistimi ravnimi 
linijami poudarja vaš stil 
bivanja. Poljubna razporeditev 
pohištva vam zagotavlja 
uresničitev vaših želja po 
uporabnosti in udobju. 

//

Luna Jesen     /     10 11     /     Luna Jesen



/ 01 / 02

/ 04

/ 03

/ 01  Omara z drsnimi vrati.
/ 02  Funkcionalna razporeditev  
 prostorov za shranjevanje.
/ 03  Notranjost omare.
/ 04  Sodoben sistem za mehko  
 zapiranje drsnih vrat.

Luna Jesen     /     12 13     /     Luna Jesen



/ 01

/ 02 / 03 / 04

LUNA 
OREH/

MIREN SPANEC 
POD ZVEZDAMI.  
//

/ 01  Posteljno vzglavje ponuja več možnosti izbire.
/ 02  Z belim eko usnjem oblazinjeno posteljno vzglavje. 
/ 03  Taupe eko usnje za mehkejši dotik.
/ 04  Taupe eko usnje z vzorcem. 

03/

Ustvarjena za vsakdanje 
udobje v najosebnejših 
trenutkih življenja.

Čudovita spalnica z 
modernim pridihom, kjer 
se temnejši odtenki oreha 
spogledujejo z nežnejšimi 
svetlejšimi toni. Elegantna 
postelja z dodatnim predalom 
razširja uporabnost prostora 
za hrambo. 

//

Luna Oreh     /     14 15     /     Luna Oreh



SPALNICE LUNA. 
MIREN SPANEC POD ZVEZDAMI.
//

Vaše želje so naše vodilo. Z veliko izbiro različnih pohištvenih elementov in 
dodatkov si po svoje uredite prostor vaših sanj. 

Zaupajte nam lastne zamisli in uresničili jih bomo. Izdelali bomo pohištvo, 
ki se popolnoma prilega vam in vašemu domu.  

//



Omare s klasičnim odpiranjem Drsne omare Mogoče kombinacije polnil vrat

Dodatni elementi za omare

Dodatni elementi
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Postelje
Postelja Sesame+

Predalniki

Predalniki notranji Regal notranji 2D Pregrada 2D

Predalniki notranji 2D Predalniki notranji 2D

Postelja Lunetta Postelja Tia Postelja Sesame

180 x 200 cm
160 x 200 cm

180 x 200 cm
160 x 200 cm

180 x 200 cm
160 x 200 cm
140 x 200 cm

v = 82,1 cm
š = 95,3 cm
gl = 43,9 cm

v = 90,1 cm
š = 95,3 cm
gl = 43,9 cm

v = 95 cm
š = 95,1 cm
gl = 2,5 cm

v = 40,7 cm
š = 50,2 cm
gl = 43,9 cm

v = 48,7 cm
š = 50,2 cm
gl = 43,9 cm

180 x 200 cm
160 x 200 cm
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Luna     /     18 19     /     Luna
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