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Smartline 180

Jedro
 � Jedro je sestavljeno iz ene pene. Ta pena je posebno razvita udobna pena. Vsaka 

stran jedra uporablja drugačno tehnologijo, ki jo lahko prepoznamo po različnih 
vzorcih.

 � Ena stran za mehkejši občutek med ležanjem, H2 mehkejša

 � Ena stran za trši občutek med ležanjem, H2 trša

 � Cone: porazdelitev v 7 con

 � Optimalno prezračevanje

 � Optimalna ventilacija

 � Uravnavanje vlažnosti

 � Višina jedra: pribl. 16 cm

Prevleka
 � Pranje do 60 °C

 � Snemljiva prevleka

 � 4 ročaji za obračanje, 2 na vsaki strani

 � Skupna višina ležišča: pribl. 18 cm

Stopnja trdote:
H2 mehkejša
H2 trša

 � Koncept znamke SmartLine je ponuditi preprosto rešitev pri težki izbiri 
ležišča. 

 � Do sedaj ste se morali odločiti, katera trdota ležišča vam bolje ustreza. 

 � Svoje odločitve nato niste mogli več spremeniti. 

 � Ležišče SmartLine podjetja sembella zdaj nudi dve stopnji trdote v enem 
ležišču. 

 � Če vam ena stran ne ustreza popolnoma, ležišče preprosto obrnete in že 
imate na voljo ustrezno stopnjo trdote. 

 � Ležišče SmartLine seveda lahko kadarkoli ponovno obrnete oziroma ga 
obračate po želji, glede na to, kako vam v danem obdobju ustreza.

 � Vsaka stran ima svojo barvo – za lažjo 
in preprosto orientacijo. 

 � Pri tem pa vedno velja – bela stran je 
mehkejša. Modra stran je trša.

Smartline 180x

Jedro 
 � Jedro sestavljata dve različni peni.  

Dvodelno jedro je sestavljeno iz dveh različnih, posebej razvitih udobnih plasti. 
Vsaka plast jedra uporablja drugačno tehnologijo, ki jo lahko prepoznamo po 
različnih vzorcih.

 � Ena stran za mehkejši občutek med ležanjem, H2 mehkejša

 � Ena stran za trši občutek med ležanjem, H3 trša

 � Cone: porazdelitev v 7 con

 � Optimalno prezračevanje

 � Optimalna ventilacija

 � Uravnavanje vlažnosti

 � Višina jedra: pribl. 16 cm

Prevleka
 � Pranje do 60 °C

 � Snemljiva prevleka

 � 4 ročaji za obračanje, 2 na vsaki strani

 � Skupna višina ležišča: pribl. 18 cm

Smartline 200

Jedro 
 � Jedro sestavljata dve različni peni.  

Dvodelno jedro je sestavljeno iz dveh različnih, posebej razvitih udobnih pla-
sti. Posebnost ležišča je v tem, da je njegova sredina napolnjena z več kot 800 
kockami. Tako se vsako območje ležišča kot po meri prilega vašemu položaju.

 � Ena stran za mehkejši občutek med ležanjem, H2 mehkejša

 � Ena stran za trši občutek med ležanjem, H3 trša

 � Cone: porazdelitev v več con

 � Optimalno prezračevanje Plus

 � Optimalna ventilacija

 � Uravnavanje vlažnosti

 � Višina jedra: pribl. 18 cm

Prevleka
 � Pranje do 60 °C

 � Snemljiva prevleka

 � 4 ročaji za obračanje, 2 na vsaki strani

 � Skupna višina ležišča: pribl. 20 cm



active care  
Ležišče z obrambno močjo

 Popolno udobje med ležanjem 

 Trajna zaščita pred bakterijami, glivami in pršicami

 Trajno antistatično

 Znanstveno dokazano

Postelje Boxspring so udobne in elegantne. Za mar-
sikoga pa imajo tudi eno slabost: so premehke. 
Serija ležišč AURUM, ki so ustrezna tudi za postelje 
Boxspring, na tem mestu ponuja rešitev in vsem, ki 
raje spijo na trši podlagi, zagotavlja ustrezno udobje 
med ležanjem. 7-consko žepkasto vzmeteno jedro z 
oblazinjenjem s peno nudi prijetno oporo telesu – če 
ležišče uporabimo na običajni postelji, nudi celo pose-
bej trdo oporo. Pri modelu AURUM S95 nadvložek iz 
viskozne pene poleg tega poskrbi za dodatno točkov-
no elastičnost in s to prednostjo zagotavlja potrebno 
razbremenitev hrbtenice.

Seveda pa je ob izbiri novega ležišča treba upoštevati 
pomembne kriterije, kot so velikost, teža, telesne zna-
čilnosti, priljubljen položaj za spanje itd. 

Da bi našli model ležišča, ki vam odlično ustreza, velja 
predvsem naslednje: osebno občutenje.  
Kdor se bolje počuti na trši podlagi, naj tako tudi spi. 

Ležišče AURUM je prava izbira, tudi za postelje 
Boxspring!  

AURUM
AURUM S25

AURUM S75

AURUM S95

Izjemno 
udobje med leža-
njem: 
pribl. 26 cm

Višina ležišča: 
pribl. 24 cm

Višina ležišča: 
pribl. 22 cm

AC 1000
Jedro:
 �  7-consko ležišče s tehnologijo BÙLTEX® active care.
 �  Izjemno udobje med ležanjem zaradi izredno prilagodljivega ramenskega in medeničnega predela.
 �  Poseben sklop z osrednjim predelom Dryfeel® in globokimi zarezami na površini za boljše kroženje zraka.
 �  Trdota jedra z mehko in zaščitno stranjo. Ena stran je trdote 2, druga pa stopnje trdote 3.
 �  Dodatno opremljeno s »higienskim katalizatorjem«.

Prevleka, ustrezna za alergike: 
 �  Prevleka Clima care s trajno antimikrobno prevleko vlaken, ki ščiti pred škodljivimi mikroorganizmi. 
 � Prešita z antimikrobnimi vlakni Aqua care (320 g/m2).
 �  10-milimetrska pena Clima feel z »izjemnim suhim učinkom«.
 �  Snemljiva, pralna do 60 °C, 4 ročaji za obračanje.

Višina: pribl. 27 cm.

Ležišče z obrambno močjo!

H-2

H-3



 � Jedro: 140-milimetrska trda 7-conska tehnologija 
Bültexplus za optimalno prilagajanje telesu, komfortno 
območje za ramena zaradi površinskih rezov. 

 � Dobavljivo v stopnji trdote 2 in 3. 

 � Prevleka: prešita dvojna plast z visoko kakovostnimi vot-
limi vlakni iz poliestra, snemljiva zaradi zadrge na vseh 
straneh, ustrezna za alergike, 4 ročaji za obračanje, 

 � omogoča pranje do 60 °C. 

Višina: pribl. 16 cm

 � Jedro: 160-milimetrska 7-conska tehnologija Bül-
texplus za optimalno prilagajanje telesu; 

 � komfortno območje za ramena zaradi površinskih 
rezov. Dobavljivo v stopnji trdote 2 in 3. 

 � Prevleka: prešita dvojna plast z visoko kakovostnimi 
klimatskimi vlakni, snemljiva zaradi zadrge na vseh 
straneh, trak Airwaveband za stalno prezračevanje je-
dra, omogoča pranje do 60 °C in ustrezna za alergike, 
4 ročaji za obračanje. 

Skupna višina: pribl. 18 cm

Basima

Jedro:
 � 7-consko jedro iz hladne pene

 � Sestavljeno iz:

 � 140 mm 7-conske hladne pene,

 � 40 mm viskozno elastičnega nadvložka iz pene

 � Za odličen občutek med ležanjem

Prevleka:
 � Dvojna plast, obojestransko prešita s  

 � 350 g/m² poliestra, trak Airwave-Band

 � Snemljiva zaradi zadrge na vseh straneh;  
omogoča pranje do 60 °C;  
4 ročaji za obračanje 

 � Skupna višina: pribl. 20 cm

Pindos

Jedro:
 � 150-milimetrsko 7-consko žepkasto vzmeteno jedro,  

dve prekrivni plošči v višini 3 cm in v RG 40,  
obdano s komfortno peno Recticel

Prevleka:
 � Prešita dvojna plast s klimatskimi vlakni (350 g/m²)

 � snemljiva zaradi zadrge na vseh straneh

 � omogoča pranje do 60 °C

 � 4 ročaji za obračanje

 � Skupna višina: pribl. 23 cm

Gonzalo Godofredo




