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KAKO IZBRATI PRAVO LEŽIŠCE?
Vsak dan se običajno začne in konča v postelji. Prespimo kar tre-
tjino življenja. Kvaliteta našega spanca ni odvisna samo od po-
stelje, veliko pomembnejše je jedro ležišča. Toda, kako izbrati 
pravo ležiše zase: lateks, penasta ležišča, vzmetnice, vodno ali 
zračno jedro? Odgovor je preprost in ga je mogoče povzeti zelo 
na kratko. Ležišče mora ustrezati vsakemu posameznemu upo-
rabniku. Pozorni moramo biti na telesno višino, ki je izražena kot 
indeks telesne mase (ITM). Spodaj je nekaj najpomembnejših 
nasvetov in parametrov, na katere se moramo osredotočiti. Dej-
stvo je, da ne obstaja univerzalno ležišče, ki bi bilo primerno za 
vsakega uporabnika posebej. Izbira ležišča je investicija v zdravje 
in spočitost, zato si vzemite čas in izberite model, ki bo ustrezal 
vašim željam, potrebam in morebitnim težavam.

IZBIRA JEDRA 
Zavedati se moramo, da kvalitetno spanje ni vedno pogojeno s 
ceno (najdražje je najboljše). Pri izbiri conskih jeder bodite po-
zorni samo na telesno višino. Zmotno je, da je 5-consko ležišče 
slabše kot 7-consko. Vsako jedro mora delovati na telo tako, da 
cone pravilno podpirajo hrbtenico in tako dosežemo pravo lego 
telesa. Lega hrbtenice mora biti v naravnem položaju (oblika 
črke s), ne glede na to, v kakšni legi spimo (na hrbtu, boku ali 
trebuhu). Pri najustreznejšem položaju telesa in ležišča je zelo 
pomembna trdota jedra. Če imamo premehko jedro, se nam v 
ledvenem delu preveč usloči (učinek viseče mreže). Pretrdo leži-
šče da občutek lebdenja. Jedro mora biti ravno prav trdo oziroma 
mehko. Priporočamo srednjo trdoto.  

VELIKOST POSTELJE
Za kvalitetno spanje je izredno pomembna velikost postelje. Ši-
rina postelje naj bo vsaj 80 cm na osebo in dolžina 10 — 15 cm 
daljša od telesne višine. Višina jedra od tal do vrha pa naj bo 55 
— 60 cm. Ko se usedemo na rob postelje morata biti stegnenica 
in golenica pod pravim kotom. Pravilno izbrana višina nam omo-
goča lažje prihajanje v posteljo in vstajanje iz nje. 

Pogosta vprašanja

Višina - mm
Teža - KG

41 – 50 51 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100 101 – 110 111 – 120

– 150

151 – 160

161 – 170

171 – 180

181 – 190

191 – 200

201 – 210

211 – 220

SOFT/mehkejše ležišče MEDIUM/srednja trdota FIRM/trše ležišče

GARANCIJSKA DOBA 
Garancijska doba ni pokazatelj, kako dolgo naj bi ležišče upo-
rabljali. Potrošnika le varuje pred napakami na izdelku, nikakor 
pa ne pred izgubo udobja in podpore. Ležišča imajo na jedro po-
polno garancijo 3 leta . Vzglavniki postelje, letvice in posteljnina  
imajo 2-letno garancijo, z upoštevanjem garancijskih pogojev. 
Vsi izdelki na električno energijo imajo 1-letno garancijo. Poleg 
garancije, ki jo nosi vsak izdelek zase, vam zagotavljamo tudi 
servisiranje ležišč. To pomeni, da ne glede na to, kdaj je bilo le-
žišče kupljeno, ga vedno lahko prilagodimo novim zahtevam in 
potrebam, če je le mogoče. Življenjska doba je od 10–l2 let.
Menjavo priporočamo na 5-7 let, saj razvoj na tem področju ne-
prestano napreduje. Vse naše prevleke imajo zaščito proti prši-
cam in bakterijam ter snemljivo pralno prevleko. Nekatere lahko 
peremo doma v pralnem stroju  na 40–60 °C, kameljo dlako, je-
zersko solčavsko volno in svilo pa lahko čistimo samo v čistilnici.

ZNAKI ZA MENJAVO LEŽIŠČA:
•  Na dopustu spite bolje kot doma,
•  na ležišču so vidne spremembe — gube, vdolbine, strgana 

tkanina …,
•  težko zaspite, ponoči se prebujate,
•  zjutraj se zbudite togi in odreveneli — nespočiti.
• prevleka postelje je temnejša (že po nekaj letih se nabere 

ogromno odmrle kože, zato se menja iz higienskih razlogov).

TABELA: Izbira trdote lateks ležišča glede na telesno višino in telesno težo.

Certifikati
Materiali, ki jih uporabljamo v svojih izdelkih so naravni, zdravju in okolju ne-
škodljivi, ter biološko razgradljivi, kar dokazujejo pridobljeni certifikati (Latexco, 
Artilat, Ko-si, Stellini Group). Vsi sestavni materiali naših proizvodov prihajajo 
iz Evropske unije.

Več o izdelkih na www.marsen.si.2

Lan
Laneno pletivo je zelo močno in odporno, kar je po-
membna lastnost pri prevlekah za posteljna jedra. 
Zelo dobro uravnava temperaturo, vpija vlago in se 
hitro suši. Posledično daje občutek večje svežine. 

Kapok
Kapok je tropsko drevo, ki ima podobna vlakna 
kot bombaž, le da so votla. Kapok v kombinaciji z 
drugimi naravnimi vlakni pridobi izjemne lastnosti 
brez kemične obdelave (zračnost, vpojnost, urav-
navanje temperature). Možno ga je reciklirati.

Volna 
Med volnenimi vlakni se zadržuje zrak, ki se segreje 
zaradi telesne temperature. Topel zrak, ujet v volneni 
prevleki, preprečuje vdor hladnega zunanjega zraka in s 
tem ohlajanje našega telesa. Zato so volneni izdelki topli. 
Volnena vlakna so med vsemi naravnimi materiali naj-
bolj raztezna in elastična. Izredno so občutljiva na tem-
peraturo. Sončna svetloba lahko poškoduje volno, ki pod 
njenim vplivom porumeni in izgubi trdnost in elastičnost. 

Bombaž
Bombažna vlakna omogočajo dobro toplotno pre-
vodnost, prepuščajo zrak in vpijajo vlago in niso 
mokra na otip. Bombaž je zelo higieničen saj se 
lahko pere na visoki temperaturi in se s tem uničijo 
mikroorganizmi.

Prevleke

Bamboo 
Bambusova vlakna so ena izmed najbolj zračnih 
vlaken, ki nam dajejo občutek hladu. Bambus raste 
v visokogorju, zato za vzgojo ne potrebuje veliko 
vlage in pesticidov. Bambusova vlakna lahko vpije-
jo vlago 3-kratne količine svoje teže in niso mokre 
na otip. Tkanina iz teh vlaken ima antibakterijske 
lastnosti, dobro regulacijo termike in je hipoaler-
gena. Bambusova vlakna priporočamo vsem, ki 
iščejo 100 % naraven nealergen ter koži prijazen 
material. 

Prevleke so 
snemljive in pralne 

od 30-40° C, 
razen prevlek, ki 
vsebujejo volno.

R
OČ

AJI Z
A LAŽJE OBRAČANJE
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Sisal
Uporablja se za vzmetnice in predpražnike, saj zelo 
dobro vpija vlago. Vlakna so zelo močna in neela-
stična.

Kokosova vlakna v 
kombinaciji z juto
Visokoelastična kokosova vlakna se dodajajo ži-
mnicam zaradi velike prožnosti. Delujejo kot vzmet 
in so izredno zračen material. Vlakna ne trohnijo in 
ne napada jih plesen. Posteljna jedra s kokosovimi 
vlakni imajo zelo dolgo življenjsko dobo. 

Volna za alergike (PES) 
Zaradi vsestranskih lastnosti zasedajo najvišje me-
sto med sintetičnimi vlakni. Poliester in poliamid 
imata najvišji trdnosti izmed vseh vlaken.  Prožnost 
je zelo visoka, izredno malo se mečkajo. Poliestrna 
vlakna  lahko uporabljamo za mešanice z volne-
nimi, bombažnimi svilenimi vlakni, s tem izbolj-
šamo lastnosti naravnim vlaknom. Delež poliestr-
nega prediva ne sme presegati 50 %, da obdržimo 
lastnosti naravnih vlaken. Uporabljamo ga za fine 
in tople odeje, ter pralne prevleke do 60° C.

Piramidni lateks 
Piramidna struktura lateksa pripomore k vrhunski 
zračnosti, saj se med telesom in ležalno površino 
nahaja zrak. Ob obračanju na ležišču ima masažni 
učinek  in pozitivno vpliva na prekrvavitev. 

Klimatski modul
Klimatski modul pripomore, da se ležišče ne pre-
greva in se hitreje ohlaja. Primeren je za ležišča v 
vlažnejših prostorih (plovila) in za osebe ki jim je 
rado vroče.

Materiali
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SODČKASTO VZMETENJE 
VEČJEGA PREMERA
Vzmetnice iz žepastega, sodčkastega vzmetenja (soft-touch), ki so vpete v 
enem ali dvojnem kovinskem okvirju, pripomorejo k dobri opori hrbtenice. 
Žepki so silikonizirani in v sistem drug zraven drugega, tako da prosto nihajo 
— če se partner obrne, se tresljaji ne prenašajo. Na trgu je veliko zelo po-
dobnih žepastih izdelkov, ki pa se razlikujejo po svojih karakteristikah. Trdoto 
vzmetnega jedra uravnavamo z debelino žice. Debelejša je žica, bolj kompak-
tno je vzmetno jedro. Trdoto lahko uravnavamo tudi preko debeline in gostote 
materialov. Kovinski okvirji so zaščiteni z visoko elastično EMC hladno peno 
z odprtimi porami. Vsi kovinski deli so razmagneteni. 
Vse modele vzmetnic izdelujemo tudi v nestandardnih merah.

MILENIUM TFK
•  Na obeh straneh vzmetnice je kokosovo vlakno ali siva vata 

(možnost dodatka konjske žime — letna ali zimska stran), 
•  obojestransko tudi naravni lateks 2 — 3 cm,
•  1-conska vzmetnica,
• končna višina s prevleko cca 21 cm.

CONSKI 
•  Sisal in konjska žima — letna ali zimska stran,
•  na obeh straneh tudi 3 — 4 cm naravnega lateksa,
• končna višina s prevleko cca 22 cm.

SPECIAL TFK
•  Na obeh straneh vzmetnice je kokosovo vlakno ali siva vata, 
• obojestransko tudi HR pena 2 — 3 cm,
• 1-conska vzmetnica,
• končna višina s prevleko cca 20 cm.

★ Vzmetnice so primerne tudi za otroke in mladostnike
★ Možnost izdelave tudi za alergike in astmatike
★ Pri vzmetenju mora imeti letveno dno vsaj 28 letvic (razmik med letvicami največ 3 cm)
★ Sestava materialov se lahko spreminja glede na trdoto vzmetnice

★ 

Robna zaščita 
vzmetnice

Rob vzmetnice je potrebno okrepiti 
zaradi zaščite naravnih materialov 
pri vstajanju in prihajanju v posteljo. 
S tem načinom dosežemo zračnost, 
zaščite naravnih materialov in pre-
vleke. V primeru kombinacije dveh 
ležišč je sredinska »luknja« zane-
marljiva. Kovinski okvirji so zaščite-
ni z visoko elastično EMC peno z od-
prtimi porami (pri vzmeteh večjega 
in manjšega premera str. 7 - 9) ali 
naravnega lateksa – linija premium 
str. 10 -11. 

★ 

Obračanje vzmetnice
Vse vzmetnice lahko obračamo saj 
so materiali naloženi na obeh stra-
neh enako. Z obračanjem se po-
daljša življenjska doba vzmetnice.

TRDOTA

M ST T ET

PREVLEKA

LAN /
VOLNA BOMBAŽ KAPOK BAMBOO

PRIMERNO 
ZA 

MLADOSTNIKE

564 
VZMETI
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Manjši premer 5- ali 7-conskega jedra (s podano telesno višino) pripomore k natančnejši podprtosti v ledvenem 
in vratnem delu telesa. Žepasto vzmetenje se od drugih vzmetenj razlikuje po premeru samega vzmetnega jedra. 
Dejstvo je, da več kot je všitih vzmeti v sistem ena zraven druge, boljša je lega telesa. Število vzmeti pri manjšem 
premeru je podvojeno v primerjavi z žepastim sodčkastim vzmetenjem (soft-touch). Vzmetnica je izdelana izključno 
iz naravnih materialov, ki so zdravju neškodljivi in tako ustreza zahtevam sodobnega uporabnika — najzahtevnejšega 
kupca. Izdelek je dobavljiv z enim ali dvema okvirjema. 
Vse modele izdelujemo tudi v nestandardnih merah.

VZMETI MANJŠEGA MICRO PREMERA

MICRO PRESTIGE
•  Na obeh straneh vzmetnice je visoko elastično kokosovo vla-

kno, siva vata, juta ali sisal,
•  klimatski modul  je možno pritrditi na lateks, ki omogoča 

boljše zračenje, 
• končna višina s prevleko je cca. 23 cm,
•  zaščitna prevleka za jedro.

MICRO VISKO
•  Na obeh straneh vzmetnice je visoko elastično kokosovo 

vlakno, siva vata, juta ali sisal ter 4 cm dua clima
•  končna višina s prevleko je cca. 26 cm,
•  zaščitna prevleka za jedro.

★  Možnost izdelave različnih trdot v enem jedru
★  Razporeditev con s podano telesno višino
★  Število vzmeti je podvojeno v primerjavi z vzmetmi večjega premera
★  Obvezna zaščita okvirjev in vzmeti proti posedanju jedra in strganju prevleke
★  Možna izdelava vzmetnice z dodatkom volne ali konjske žime
★  Pri vzmetenju mora imeti letveno dno vsaj 28 letvic (razmik med letvicami največ 3 cm)
★  Sestava materialov se lahko spreminja glede na trdoto vzmetnice

PREMER 
VZMETI 
25 mm

TRDOTA

M ST T ET

PREVLEKA

LAN /
VOLNA BOMBAŽ KAPOK BAMBOO

SPOMINSKI
MATERIAL

ROBNA ZAŠČITA EMC

........... ....   VEČ  NA STRANI  7
 . .

..
..

..
. .

..
..

.

ZRAČNO

PRIJETNO
HLADNO
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MIRAGE
•  Vsebuje plast naravnega lateksa 2 — 3 cm in plast piramidnega lateksa, visoko 

elastično kokosovo jedro, sisal, obojestransko, 
•  končna višina s prevleko cca. 26 cm,
•  zaščitna prevleka za jedro.

MICRO CONSKI TFK
•  Na obeh straneh vzmetnice so juta, sisal, kokosova vlakna, 
 3 — 4 cm naravnega lateksa,
•  končna višina s prevleko cca. 24 cm,
•  zaščitna prevleka za jedro.

SOPHISTIC
•  Kombinacija modelov MICRO CONSKI TFK  in MIRAGE 
 (več kot 1000 vzmeti),
•  na eni strani vzmetnice je plast  piramidastega  lateksa za 

optimalno zračenje (piramide imajo masažni učinek), na 
drugi strani je naravni lateks, 

•  končna višina s prevleko cca. 25 cm,
•  možnost vgraditve konjske žime za boljšo regulacijo termike,
•  zaščitna prevleka za jedro.

Vzmetnico  SOPHISTIC je možno izdelati tudi v kombinaciji z na-
ravnim lateksom in zračnim klimatskim modulom (str. 6) — to 
kombinacijo materialov tržimo pod imenom SOPHISTIC PRESTIGE. 

TRDOTA

M ST T ET

PREVLEKA

LAN /
VOLNA BOMBAŽ KAPOK BAMBOO

ROBNA ZAŠČITA EMC

........... ....   VEČ  NA STRANI  7
 . .

..
..

..
. .

..
..

.

DVE
TRDOTI
V ENEM
LEŽIŠČU

MOŽNOST
VOLNENE

PREVLEKE

NAJBOLJ
PRODAJNA
VZMETNICA
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LINIJA PREMIUM 
Linija Premium je najbolj dovršena linija žepastih vzmetenic. Namenjena je najzahtevnejšim kupcem.  Vsi uporabljeni 
materiali so med najboljšimi na tržišču. Vzmetnice premium so nadgradnja linije micro žepastega vzmetenja. Vse 
vzmeti so manjšega premera v žepku, ki so všite v sistem druga zraven druge. Manjši premer žepastega vzmetenja 
pripomore k optimalni prilagoditvi vzmetnice k telesu. Pri spanju na boku samo v predelu ram na telo delujejo 4 
vzmeti, kar je v primerjavi s sodčkastim vzmetenjem Soft-touch pol več prilagodljivosti. Glavna prednost je, da lahko 
vsako vzmetnico izdelamo za točno določenega kupca. 5 ali 7 con razporedimo na podlagi višine in indeksa telesne 
teže. V enojnem vzmetenju je 1056 vzmeti, v dvojnem vzmetenju 1620 vzmeti in v trojnem vzmetenju 2700 vzmeti. 

OCEAN BLUECLIMA LATEKS DUO CLIMA

Naravni lateks je kombiniran s spomin-
sko peno. Uporabljamo ga za vzmetnice, 
da so udobnejše in mehkejše.

Granule gela preprečujejo, da bi s segre-
vanjem ležišča toplota prodrla globoko v 
ležišče.Posledično se ležišče tudi hitreje 
ohlaja v primerjavi s spominskim late-
ksom ali spominsko peno. 

Združuje prednosti Dunlop (trpežnost) in 
natural origin (zračnost, ter prožnost). 
Clima lateks nudi dobro ortopedsko pod-
poro telesu ter uravnava vlago v ležišču.   

8 Več o izdelkih na www.marsen.si.
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MICRO DREAM
•  Obojestransko clima lateks 3 — 4 cm, 
•  na obeh straneh vzmetnice je visokoelastično kokosovo  

vlakno, sisal,
•  končna višina s prevleko  je cca. 24 cm. 

MIRAGE PLUS
•  Obojestransko piramidni lateks za optimalno zračenje,
•  obojestransko clima lateks 3 — 4 cm, 
•  na obeh straneh vzmetnice je visokoelastično kokosovo 

vlakno, sisal.

MIRAGE DE LUX
•  Na obeh straneh vzmetnice je visokoelastično kokosovo  vlakno, sisal,
•  na obeh straneh vzmetnice je duo clima za popolno ležalno udobje,
•  zaščitna prevleka za jedro, 
•  1620 vzmeti pri dvojnem vzmetnem jedru, 
 sistem »ena zraven druge« — žepki so silikonizirane, 
•  2700 vzmeti pri trojnem vzmetnem jedru, 
 sistem »ena zraven druge« — žepki so silikonizirane.

LUKSUZ
•  Na obeh straneh vzmetnice je visokoelastično 
 kokosovo vlakno, sisal,
•  pri ekstra trdi izvedbi je lahko dodatna plast sive 

vate ali kokosa,
•  obojestransko clima latex 3 — 4 cm, 
•  lateks ocean blue 4 cm za hitrejše ohlajanje ležišča.

★  Vzmetnica je narejena za individualne želje in potrebe
★  Robna zaščita kovinskih okvirjev in vzmeti iz naravnega lateksa (str. 7)
★  Možnost izdelave nadstandardnih višin in dolžin
★  Razporeditev con s podano telesno višino
★  Zaščitna prevleka za jedro
★  Pri vzmetenju mora imeti letveno dno vsaj 28 letvic (razmik med letvicami največ 3 cm)
★  Sestava materialov se lahko spreminja glede na trdoto vzmetnice

TRDOTA

M ST T ET

PREVLEKA

LAN /
VOLNA BOMBAŽ KAPOK BAMBOO

R
O

BN
A 

ZAŠČITA IZ 100% LATEK
SA

......   VEČ  NA STRANI  7

 ..
. .

..

SUPER
UDOBNO

SUPER
UDOBNO

1056
MICRO-
VZMETI

PRIJETNO
HLADNO DVOJNO 

VZMETENJE
1620 

VZMETI

DVE
TRDOTI
V ENEM
LEŽIŠČU

TROJNO 
VZMETENJE

2700 
VZMETI
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LATEKS LEŽIŠČA IZ 
MEŠANEGA NARAVNEGA IN 
SINTETIČNEGA LATEKSA 
Lateks je snov, ki je sama po sebi izredno elastična in se zelo dobro prilagaja obliki 
telesa. S svojo celično strukturo in penjenjem zagotavlja odličen pretok zraka. Late-
ks je antibakterijski ter antistatičen in zato ne privablja prahu. V njem se ne zadržu-
jejo bakterije, ki so razlog za nastanek in razvoj alergij, astme ali dražljivega nahoda. 
Ležišče iz lateksa nudi maksimalno udobje in pravilno ortopedsko lego hrbtenici. 
Telesu omogoča normalen pretok krvi, prožnost ožilja ter dober pretok zraka. Poleti 
vas bo ležišče iz lateksa prijetno hladilo, pozimi pa prijetno ogrelo. Mešanica lateksa 
se v večini primerov trži v kombinaciji s certifikatom o 100 % lateksu, kar pa ni odraz 
dejanske kvalitete. Značilno za mešani lateks je, da je nižji od 18 cm in je slabše zra-
čen. Naša lateksova jedra iz 100 % lateksa imajo vtisnjen žig 100 % lateks. Naravna 
lateksova jedra tržimo v skupinah natural origin in Dunlop.

BIOTIK PRESTIGE 
•   5- ali 7-consko lateksovo jedro, 
•   dodan je zračni material, klimatski modul (str. 6), 
•   namenjen je predvsem ljudem, ki so nagnjeni k potenju,
•   višina s prevleko cca. 20 cm.

BIOTIK SPOMINSKI LATEKS 
•   5- ali 7-consko lateksovo jedro,
•   končna višina je cca 25 cm,
•   primeren je za vse osebe, ki jih rado zebe in si želijo zelo 

mehko ležišče,
•   Duo Clima za zelo udobno ležišče (str. 10)

BIOTIK PLUS 
•  5- ali 7-consko lateksovo jedro,
•  cone se prilagajajo tako, da hrbtenica 

ostane v ravnem položaju,
•   tudi v poletnih dneh vzdržuje primerno 

temperaturo za spanje,
•  končna višina s prevleko cca 18 cm.

BIOTIK 
•   Ležišče je 1-consko,
•   primeren predvsem za mlajše otroke 

do obdobja najstništva,
•   primeren za vse tiste posameznike, ki 

ne želijo imeti vzmeti v ležišču,
•  končna višina s prevleko cca 15 cm.

TRDOTA

M ST T ET

PREVLEKA

LAN /
VOLNA BOMBAŽ KAPOK BAMBOO

PRIMERNO 
ZA 

OTROKE

PRIMERNO 
ZA VSE 

GENERACIJE

PRIJETNO
HLADNO

★  Vsa ležišča izdelujemo tudi v nestandardnih merah ★  Uporaba letvenih podlog je obvezna

10 Več o izdelkih na www.marsen.si.

100 % LATEKS - DUNLOP 
ZAGOTAVLJA ZDRAV SPANEC
Pomembna prednost lateksa je, da v jedru nima nobenih kovinskih vzme-
ti, saj zanje ni nikakršne potrebe. Predelani naravni kavčuk je dovolj prožen 
in nudi hrbtenici in celemu telesu konstantno oporo po vsej ležalni površini. 
Lateks je prijeten na otip, deluje antibakterijsko in antistatično ter ne za-
gotavlja ugodnega okolja za razvoj pršic in bakterij. V naši ponudbi si lahko 
ogledate izboljšano generacijo 100 % lateksa. Vsa naša 7 conska jedra imajo 
dodatne zračne kanale po ležalni površini. Vsa lateksova jedra, ki tega žiga 
nimajo, so izdelana iz mešanice naravnega in sintetičnega lateksa. 

 LATEKS IN KOKOS 
•  Ležišče se odlično prilagaja posameznim delom telesa,
•  5 cm debelo kokosovo jedro omogoča dodatno čvrstost in 

zračnost,
•  namenjen je tistim, ki želijo trše ležišče,
•  dobavljiv v trdi in ekstra trdi izvedbi,
•  končna višina s prevleko cca 20 cm.

SOMNIUM
•  Piramidna plast lateksa omogoča boljši pretok krvi, 
• na telo deluje masažno in ležišče dodatno pridobi na zračnosti,
•  ležišče je izjemno udobno,
• višina s prevleko je cca. 24 cm.

BIOTIK NATUR
• Ležišče se odlično prilagaja posameznim delom telesa, je izjemno udobno,
•   7 consko ležišče,
•  zaščitna prevleka za jedro.

TRDOTA

M ST T ET

PREVLEKA

LAN /
VOLNA BOMBAŽ KAPOK BAMBOO

VIŠINA 
24 cm

VIŠINA 
20 cm

TRŠE
LEŽIŠČE

★  Vtisnjen  žig 100% lateks
★  Vsa ležišča izdelujemo tudi v nestandardnih merah

★  Uporaba letvenih podlog je obvezna

Napake v tisku so mogoče. Slike so simbolične. Gradivo v katalogu je last podjetja Marsen, Marko Peterka s.p. 11
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100% LATEKS NATURAL ORIGIN
Sodelujemo z vodilnimi proizvajalci lateks ležišč in vzglavnikov (LATEXCO in ARTILAT), zato vam lahko svetujemo, kaj 
je najboljše za dobro in zdravo spanje. Proizvodi se izdelujejo z visoko tehnologijo, kjer se konstantno kontrolira kvali-
teta proizvodov. Preverja se trdnost in prožnost ležišč. Izdelke lahko pridobimo iz 100 % naravnega lateksa, ki zagota-
vlja boljšo elastičnost, pretok zraka in nudi prijetnejši oprijem telesa. Ležišča in vzglavniki iz naravnega lateksa imajo 
daljšo življenjsko dobo, izboljšana je elastičnost proizvodov in ga lahko proizvedemo v več ergonomskih plasteh za 
boljšo podporo telesu. Vsa naša lateksova jedra imajo poleg certifikata tudi žig 100 % lateks natural origin, ki je ulit 
v jedro. Vsa jedra, ki tega žiga nimajo, so jedra slabše kvalitete. Tovrstna ležišča so po udobju primerljiva z žepastim 
vzmetenjem LINIJE PREMIUM. Najpomembnejša razlika med 100% lateksom Dunlop in naravnim lateksom natural 
origin je občutek mehkobe in prožnosti ležalne površine.

NATUR PLUS 
• Ležišče se odlično prilagaja posameznim 

delom telesa, nudi dobro oporo telesu,
• dodatna zaščitna prevleka za jedro,
•  končna višina s prevleko cca 20 cm.
 

SENMAR 
• Ležišče se odlično prilagaja posameznim delom telesa, 
• piramidna plast lateksa omogoča boljši pretok krvi, 
• na telo deluje masažno, ležišče dodatno pridobi na zračnosti,
• ležišče je izjemno udobno, 
• višina s prevleko je cca.  24 cm.

DONATELO  
• Kokosovo jedro za večjo trdoto,
• piramidna plast lateksa omogoča boljši pretok krvi, 
• zaščitna prevleka za jedro,
• dobavljiv je v srednje trdi in trdi izvedbi.

TRDOTA

M ST T ET

PREVLEKA

LAN /
VOLNA BOMBAŽ KAPOK BAMBOO

SUPER
UDOBNO

TRŠE
LEŽIŠČE

★  Uporaba letvene podloge je obvezna
★  Vsa ležišča izdelujemo tudi v nestandardnih merah

★  Natural origin nudi občutek mehkobe in prožnosti
★  Daljša življenska doba

12 Več o izdelkih na www.marsen.si.
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FLEX in DUABLO FLEX
Masivna letvena podloga iz vezane bukove plošče ima 32 letvic, ki so vpete v kavčukove čepe. Elastične kape segajo do notranjega 
roba vzdolžne letve. V ledvenem predelu so regulatorji trdote, kjer si po potrebi nastavite podporo. Primerne so za vse vrste vzme-
tnic, priporočamo jih predvsem za mladinske in otroške vzmetnice. Oba modela (Flex in Duablo flex) imata enake karakteristike, 
razlika je le, da ima Duablo flex možnost dviga vzglavja in vznožja. To je zelo uporabno v primeru utrujenih nog, za branje v postelji 
in v primeru bolezni.

ELEKTRO FLEX
Letvena podloga je iz masivne, vezane bukove plošče in z enim 
motorjem. Ima 32 letvic, ki so vpete v kavčukove čepe. Pod po-
steljo mora biti 21 cm prostora. V srednjem delu podnic so 
regulatorji trdote, kjer si po potrebi nastavite oporo za ledveni 
del telesa. Elektro flex vam nudi, da z enostavnim pritiskom na 
gumb spremenite položaj telesa, prepogiba se v 5 delih.  V pri-
meru izpada električne energije ima dodatno 9 W baterijo za 
spust. Podloga nudi udobje pri branju knjige in hkrati blaži ter 
odpravlja različne zdravstvene težave.

LETVENE PODLOGE

FLEX PLUS in DUABLO FLEX PLUS
Masivna letvena podloga iz vezane bukove plošče ima 32 letvic, 
ki so vpete v kavčukove čepe. Elastične kape segajo do notra-
njega roba vzdolžne letve. V ledvenem predelu so regulator-
ji trdote, kjer si po potrebi nastavite podporo. Primerne so za 
vse vrste vzmetnic in ležišč. Oba modela (Flex plus, Duablo flex 
plus) sta zelo trpežna in močna ter sta namenjena odraslim 
osebam in tudi tistim posameznikom, ki imajo večjo telesno 
težo. Duablo flex plus  ima možnost dviga vzglavja in vznožja, 
kar je zelo uporabno v primeru utrujenih nog, za branje v po-
stelji in v primeru bolezni.

VIŠINA 
PODLOGE

7 CM

VIŠINA 
PODLOGE

7 CM

VIŠINA 
PODLOGE

7 CM

★  Možnost dobave različnih modelov  z enakimi višinami  
★ Vsi podatki so za dimenzije 200 x 90 cm
★   Letvene mreže dimenzij 200 / 120 / 140 cm so namenjene ležanju ene osebe

VIŠINA 
PODLOGE

8 CM

Napake v tisku so mogoče. Slike so simbolične. Gradivo v katalogu je last podjetja Marsen, Marko Peterka s.p. 13



LEŽIŠČA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

VZMETNICA ALTER
• Več conska vzmetnica z vzmetmi manjšega premera za do-

bro oporo v ramenskem in ledvenem delu,
•  vsebuje naravne materiale: juta, sisal, kokos, naravni lateks,
•  višina vzmetnice je 22 cm,
•  dobavljiv je v mehki, srednje trdi in trdi izvedbi.

LEŽIŠČE RELIKVA
•  Več consko ležišče brez vzmeti,
•  nudi dobro oporo v ramenskem in ledvenem delu,
•  vzdolžni in prečni kanali omogočajo dobro zračnost ležišča,
•  lateks je antistatičen in antialergijski,
•  je trpežen in se dobro prilagaja letveni mreži,
•  višina ležišča s prevleko je 18 cm,
•  ležišče je primerno za nepokretne osebe,
•  dobavljiv je v mehki, srednje trdi in trdi izvedbi.

LEŽIŠČE AVIA
•  Ležišče brez vzmeti iz hladno valjane pene,
•  višje ležišče (26 cm) za lažje prihajanje v posteljo in vstajanje iz nje,
•  osrednji del ležišča je kompakten in omogoča dobro oporo za telo,
•  ena stran vzmetnice je iz spominske pene in je valovite oblike —

proti preležaninam,
•  druga stran vzmetnice ima piramidni lateks za večje udobje, meh-

kobo in zračnost,
•  ležišče je primerno za dvigljive letvene podloge,
•  dobavljiv je v mehki, srednje trdi in trdi izvedbi.

Različno stari ljudje ponavadi različno gledamo na lastno staranje. V mlajših letih ga bolj ali manj ignoriramo, po-
zneje pa vse bolj prihaja v ospredje našega življenja. Z leti se postopno spreminja telo, navade, želje in potrebe. Prav 
tako je s posteljo in ležiščem; kar je bilo v mladosti dobro in ustrezno, se čez čas pokaže, da isto jedro ni ustrezno, 
čeprav je lahko novo. Iz tega razloga smo se v podjetju odločili, da ponudimo starejšim ljudem linijo izdelkov, ki bodo 
poskušali pomagati pri specifičnih težavah in izboljšati kvaliteto spanja.
Vsa ležišča izdelujemo tudi v nestandardnih merah.

TRDOTA

M ST T ET

PREVLEKA

LAN /
VOLNA BOMBAŽ KAPOK BAMBOO

PRIMERNO 
ZA GIBLJIVE

PODLOGE

PRIMERNO 
ZA GIBLJIVE

PODLOGE

SNEMLJIVA
PRALNA

PREVLEKA

R
OČAJI ZA LAŽJE OBRAČANJE

14 Več o izdelkih na www.marsen.si.
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KLASIČNO VZMETENJE IN PENASTA LEŽIŠČA
Vzmetnice iz šlarafijskega vzmetenja sodijo med najbolj čvrste vzmetnice. Posebnost je v vezenju šlarafijskega vzme-
tenja, saj so vzmeti vsaka 4-krat vezane okoli svoje osi. Vezava je izključno ročna, za razliko od bonell vzmetenja, ki se 
izdeluje strojno. Šlarafijsko vzmetenje je nepogrešljivo pri močnejših uporabnikih, ki tehtajo 130 kg in več. 

Penasta ležišča z odprto celično strukturo delujejo antialergijsko, zato je ležišče odporno na bakterije. Zaradi svojih 
lastnosti je zelo uporabno v zdravstvenih ustanovah. Zračni materiali dobro vpijajo vlago, omogočajo pranje in po po-
trebi dezinfekcijo. Naša ležišča so izdelana iz vseh vrst pen — hladno valjane z odprto celično strukturo, HR pene in 
spominske sojine pene. Vsa ležišča izdelujemo tudi v nestandardnih merah.

FLEXER
•   5-consko ležišče,
•   kombinacija HR pene in spominske  pene z odprto celično 

strukturo,
•   višina jedra je cca. 21 cm, 
•   spada med trša ležišča, dobavljiv je v srednje trdi in trdi izvedbi

SUPER KING
•   7-consko ležišče,
•   kombinacija pene z odprto celično strukturo, HR pene in 

spominske pene,
•   višina jedra je cca. 23 cm,
•   izredno lahko ležišče, ki spada med mehkejša ležišča, 
•   dobavljiv je v srednje mehki in srednje trdi izvedbi.

MILENIUM
•  Šlarafijsko vzmetenje — vzmetnica dimenzije 200 x 90 ima 

cca. 564 vzmeti, 
•   vzmeti so med seboj vezane in se jih lahko dodatno okrepi, 
•   višina jedra je cca. 24 cm,
•   priporočljiv je za močnejše uporabnike, ki imajo 130 kg in več, 
•   ima dolgo življenjsko dobo.

TRDOTA

M ST T ET

PREVLEKA

LAN /
VOLNA BOMBAŽ KAPOK BAMBOO

ZA
MOČNEJŠE

130 kg+

★  Sestava materialov se lahko spreminja glede na trdoto 
vzmetnice

★  Pri vzmetenju mora imeti letveno dno vsaj 28 letvic 
 (razmik med letvicami največ 3 cm)

Napake v tisku so mogoče. Slike so simbolične. Gradivo v katalogu je last podjetja Marsen, Marko Peterka s.p. 15



FORTUNA  
•  100 % naravni lateks,
•  ortopedska oblika, 
•  namenjen za spanje v različnih spalnih položajih (primeren 

tudi za otroke)
•  mehek — zato ga je lahko objeti in podložiti po svojih željah,
•  primeren za uporabo na vodnih posteljah. 
D 60 cm I Š 40 cm I V (nižji del) 7 cm, (višji del) 9 cm

TOSKANA 
•  100 % naravni lateks z višjim zgornjim delom, vdolbino in 

nižjim spodnjim delom, 
• namenjen tudi otrokom in tistim, ki spijo na trebuhu in 

občasno na boku,
•  nekoliko nižji in mehkejši vzglavnik. 
D 60 cm I Š 40 cm I V 13,5 cm in 7 cm

LATEKS CLASSIK 
•  100 % naravni  lateks, 
•  klasična oblika,  
•  trajno elastičen in zračen. 
•  priporočljiv za tiste, ki želijo imeti višji in čvrstejši vzglavnik 

oz. tistim, ki večji del počitka spijo na hrbtu in boku. 
D 61 cm I Š 40 cm I V 15 cm

MEDICAL KOSMIČI
•  Polnjen s koščki 100 % naravnega lateksa, 
•  namenjen tistim, ki med spanjem sami oblikujejo podporo 

vratu po lastnih željah,
•  primeren tudi za otroke in mladostnike, saj so ti izdelki 

lahko tudi nekoliko manj polnjeni. 
D 70 cm I Š 34 cm I V od 8 cm do 12 cm

OVALNI LATEKS   
•  100 % naravni lateks,
•  ovalna oblika,
•  sestavljen iz dveh izbočenih delov, katera sta namenjena za 

nižje in višje vzglavje,
•  uporaben na obeh straneh glede na višino ramenskega 

obroča oziroma glede na vaše spalne navade. 
D 67 cm I Š 42 cm I V 10 / 8 / 12 cm

PRIMERNO 
TUDI ZA 
OTROKE

PRIMERNO 
ZA SPANJE 

NA TREBUHU 
ALI BOKU

VIŠJI
VZGLAVNIK

ZA VSE
SPALNE 

POLOŽAJE

VZGLAVNIKI

16 Več o izdelkih na www.marsen.si.
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KRISTAL 
Postelja s štirimi tiho zapirajočimi se predali. Izdelana je iz 
4-centimetrskega panela. Možne so različne barvne kombina-
cije in načini izvedbe. Izdelava po naročilu (višina, širina, povi-
šana zadnja stranica, zaokroženi robovi, itd.). Večina naštetih 
predelav postelje ne vpliva na zvišanje cene. Pozanimajte se 
pri prodajalcu. Postelja je dobavljiva od 120 cm širine naprej. V 
ceno sta všteti nočni omarici.

ORPAL 
Izdelana je iz 5-centimetrskega masivnega lesa. Dobavljiva je v 
različnih vrstah lesa (polparjena bukovina, hrast, jesen, češnja, 
bukovina lužena na češnjo, itd.). Dobavljiva je v 3 – 4 tednih. 

BISER
Izdelana je iz 3- do 5-centimetrskega masivnega lesa. Doba-
vljiva je v različnih vrstah lesa (polparjena bukovina, hrast, je-
sen, češnja, bukovina lužena na češnjo, itd.). Možne so različne 
barvne kombinacije in načini izvedbe. Izdelava po naročilu (vi-
šina, širina, povišana zadnja stranica, zaokroženi robovi, itd.). 
Večina naštetih predelav postelj ne vpliva na zvišanje cene. Po-
zanimajte se pri prodajalcu.

MARSEN
Masivna postelja, izdelana iz dolžinsko-širinsko spojene plošče, 
širinsko spojene plošče ali navadne deske. Razlike teh plošč 
lahko vidite na povezavi vrste lesa. Postelje so lahko lakirane, 
voskane, oljene ali premazane po vaši izbiri. Možne so različne 
barvne kombinacije in izvedbe po naročilu (višina, širina, povi-
šana zadnja stranica, zaokroženi robovi, itd.). Večina naštetih 
predelav postelje ne vpliva na zvišanje cene.

PANEL

★  Brezplačna montaža
★  Nadstandardna višina postelje 60 cm

MASIVNI
LES

MASIVNI
LES

MASIVNI
LES

POSTELJE

Napake v tisku so mogoče. Slike so simbolične. Gradivo v katalogu je last podjetja Marsen, Marko Peterka s.p. 17



OTROŠKI PROGRAM

ODEJA PARIZ  
Odeja Pariz je vrhunska letna (prehodna) 
odeja, izdelana iz 100 % bombaža. Je na-
ravni antialergen, ki s svojo membransko 
strukturo bombažnih vlaken omogoča 
zavidljivo zračnost in je zelo prijetna na 
dotik. 

OTROŠKA ODEJA  
Zimsko-letna oddeja je polnjena z me-
šanico volne in bombaža. Odeja je zelo 
zračna in omogoča dobro akumulacijo 
toplote.

ODEJA NORDICA
Odeja Nordica je vrhunska zimska odeja, 
polnjena z mešanico 50 % bio volne in 50 
% bio bombaža. Volna omogoča dobro 
akumulacijo toplote in je zračna ter pre-
prečuje pregrevanje. Zaradi tega je spa-
nje prijetnejše in udobnejše.

ALJAŽ HR
Ležišče iz hladno valjane pene je pridelano z vodno paro brez 
potisnega plina, zato je mehkejše in bolj zračno, saj ima odprte 
celične pore. 
D 120 cm I Š 60 cm I V 11-12 cm
D 140 cm I Š 70 cm I V 11-12 cm

ŽIGA LATEKS
Ležišče iz lateksa je elastično in vzdržljivo. Tako pozimi kot po-
leti dobro uravnava temperaturo in je zračno. Lateks je antista-
tičen in antibakterijski, zato ne zadržuje pršic in bakterij. Vse te 
lastnosti so pomembne za otroke, še posebej za najmlajše, ki 
so najobčutljivejši. 
D 120 cm I Š 60 cm I V 11-12 cm
D 140 cm I Š 70 cm I V 11-12 cm

ODEJA

Obe ležišči sta dobavljivi tudi v 
različnih oblikah in velikostih 
(košarica, zibka, itd.). 

Odeji sta dobavljivi tudi z različnimi polnili. Za posteljno dimenzijo 200 x 90 cm je standardna mera odeje 200 x 140 cm, za posteljno 
dimenzijo 200 x 180 cm pa je mera odeje 200 x 240 cm. 

SNEMLJIVE
PRALNE

PREVLEKE
SNEMLJIVE

PRALNE
PREVLEKE

PRALNI
NADVLOŽEK

Več o izdelkih na www.marsen.si.18
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Za posteljnino 
se pozanimaj

pri proizvajalcu.

NADVLOŽKI ZA MEHKEJŠE LEŽIŠČE
Nadvložki so namenjeni za mehkejše ležišče. Izdelani so iz na-
ravnega lateksa ali spominskega lateksa. Debelina nadvložka 
je približno 5 cm. Prevleka je snemljiva in pralna.

NARAVNI LATEKS 4 cm
SPOMINSKI LATEKS 4 cm

NADVLOŽKI ZA IZBOLJŠANJE        
DOTRAJANEGA LEŽIŠČA
Nadvložek iz bombaža ali volne je namenjen za boljše spanje na 
dotrajanih ležiščih. Volnen nadvolžek je primeren za tiste, ki jih 
pogosto zebe, bombažno pa za tiste, ki jim je ponavadi vroče.

VOLNA 5 cm
BOMBAŽ 5 cm

NADVLOŽKI ZA ZAŠČITO LEŽIŠČA
Tanjši nadvložki so namenjeni zaščiti ležalne površine pred ma-
deži in preprečevanju sredinske »luknje« pri dveh vzmetnicah. 
Preprečujejo navzemanje telesnega vonja vzmetnice in jih pri-
poročamo ljudem, ki trpijo za različnimi alergijami.

VOLNA 2 cm
BOMBAŽ 2 cm
PRALNI 2 cm

NADVLOŽKI

PRALNI
NADVLOŽEK

SUPER
UDOBNO

SNEMLJIVE
PRALNE

PREVLEKE

PREVLEKA

LAN /
VOLNA BOMBAŽ KAPOK BAMBOO

Napake v tisku so mogoče. Slike so simbolične. Gradivo v katalogu je last podjetja Marsen, Marko Peterka s.p. 19



Marko Peterka s.p., prodaja in proizvodnja kakovostnih izdelkov za zdravo in udobno spanje
Salon: Ihan, Breznikova 78, 1230 Domžale (poleg Gasilskega doma)

T: 01 721 12 18, G: 041 925 625, E: info@marsen.si

www.marsen.si

Lastna proizvodnja vrhunskih vzmetnic.

Podjetje Marsen se zavzema za varstvo 
okolja v smislu proizvodnje, dostave in 
uporabe razgradljivih materialov.

Brezplačna
dostava  

izdelkov po Sloveniji 
pri vrednosti 

nakupa nad 250 EUR.

Možnost odvoza 
starih ležišč.


