
sanjske
VZMETNICE

priporoča



Naši raziskovalci so 
svoje budne ure življenja 

posvetili raziskovanju in 
oblikovanju vzmetnic. 

Preučili smo dejanske potrebe in ustvarili resnično vrhunske vzmetnice. 

Tako so dobre, da boste o njih sanjali tudi budni.

Pri Alplesu smo skozi bogate izkušnje prodaje lastnega pohištva iskali in 

razvijali vzmetnice, ki bi bile dovolj kakovostne, da bi dopolnile program 

spalnic in bi ustrezale našim visokim kriterijem. Sedaj nam je uspelo in 

ponosno vam predstavljamo program vrhunskih vzmetnic, s katerim 

vam lahko nudimo celostno rešitev spalnega programa in spanca. 

V iskanju pravih vzmetnic smo brezkompromisno na prvo mesto postavili 

kakovost, saj se zavedamo, kako pomembno spanje vpliva na zdravje. 

Naši strokovnjaki so razvili nov program, ki vam ponuja različne vzme-

tnice, ki ustrezajo različnim potrebam in preferencam posameznikov. 

Te vzmetnice so prilagojene dejanskim potrebam in prepričani smo, 

da bo vsak našel takšno, kot jo potrebuje. 

Ker je izbira prave vzmetnice zelo pomembna, vam z veseljem nudimo 

svetovanje, na podlagi katerega boste izbrali tisto pravo, ki vas bo 

vsakodnevno popeljala do najboljšega spanca. 

VZMETNICE A
LPDREAM PRIPOROČ

A
 A

LP
LE

S
JAMČIMO ZA 
KAKOVOST 

TEH V EVROPI 
NAREJENIH 
VZMETNIC!

K A K O V O S T N O  S P A N J E  V P L I V A 
TAKO NA PSIHIČNO KOT TUDI NA 
FIZ IČNO ZDRAVJE.

ODRASLA OSEBA POTREBUJE MED 
7 IN 9 UR SPANJA DNEVNO.

SPANJE JE IZREDNO POMEMBNO 
ZA OBNAVLJANJE MOŽGANOV IN 
PREDELOVANJE INFORMACIJ.

MOŽGANI PREKO HORMONOV IN 
ŽIVCEV URAVNAVAJO CIKLUS SPA-
NJA IN BUDNOSTI .

OD TRENUTKA, KO VSTANEMO, SE V 
NAS NABIRA POTREBA PO SPANJU, 
KI  VRH DOSEŽE PROTI VEČERU.

POMANJKANJE  SPANJA VPL IVA 
NA SLABŠI  IMUNSKI  S ISTEM,  PO-
VEČANJE TELESNE MASE IN TVE-
GANJE ZA NASTANEK SLADKORNE 
BOLEZNI .

IMEJTE  UREJEN  URN IK  SPANJA , 
DRŽITE SE PODOBNIH UR.

ZA ŠE BOLJŠE SPANJE SI 1  DO 2 URI 
PRED SPANJEM PRIPRAVITE TOPLO 
KOPEL. 

SPALNICO REDNO PREZRAČUJTE.

V SOBI  NAJ BO TEMA,  TELEFONE 
UGASNITE.

DELO ,  GLEDANJE  TELEV IZ I JE  IN 
BRSKANJE PO SPLETU NE SODIJO V 
SPALNICO. TA NAJ BO NAMENJENA 
SPANJU IN . . .
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SPANJE,
DEJSTVA

SPANJE,
NASVETI



Bonell vzmetenje.  
Cca 145 vzmeti/m2, ki so 
s spiralo povezane med 

seboj. Obremenitve se 
porazdelijo po celotni 

ležalni površini.

Poliuretanska pena
omehča ležalno 
površino in zmanjšuje 
pritisk jedra na telo.

Zračnika 
omogočata 

pretok in 
kroženje zraka  

v ležišču.

Med zunanjim blagom in notranjo peno 
je plast volnene / bombažne vate + 
protialergijsko zračno polnilo termofil + 
izolacijsko povezovalna zračna tkanina. Tako 
ni direktnega stika telesa s poliuretansko 
peno. Plasti so med seboj sešite.

OPCIJA ultra mehke 
super S izvedbe, še 
posebej primerne za 
najmlajše.

Klasično bonell vzmetenje

CLASSIC
Je ortopedska vzmetnica z zimsko-letno stranjo in 

Bonell vzmetenjem s protialergijsko fiksno prevleko 

Bamboo. Ta poskrbi za prijetno, zračno in udobno 

ležišče, ki se telesu anatomsko prilagaja in nudi ka-

kovosten udoben spanec. Nudi odlično oporo telesu. 

Ima izredno vzdržljiv sistem vzmetenja.

Fiksna prevleka vzmetnice je iz visokokakovostnega 

blaga z  OEKO-TEX certifikatom (material ne vsebuje 

škodljivih snovi in je varen za zdravje ljudi in okolja). 

Ročaji za lažji transport so praktični tudi pri menjavi 

posteljnine in obračanju vzmetnice.

RAZLIČNE TRDOTE

S
M

H

VIŠINA 
VZMETNICE 

22 cm

OJAČAN OBOD IZ 
PROFIL IRANE PENE

PROTIALERGIJSKO 
BLAGO PREOB-
LEKE BAMBOO 

Z ZRAČNIM 
PROTIALERGIJ-
SKIM POLNILOM 

TERMOFIL

MEŠANICA 
VOLNENE VATE 
NA ZIMSKI  IN 

BOMBAŽNE NA 
LETNI STRANI

BONELL  
VZMETENJE

TRPEŽNO
 BONELL VZM

ET
EN

JE KLASIČNO 
VZMETENJE, 
ZRAČNO IN 

TRAJNO
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TRPEŽNE VZMETNICE



7-consko žepkasto vzmetenje
(cca 270 vzmeti/m2) nudi telesu 

dobro oporo. Vzmeti med seboj niso 
povezane. Na obremenitve reagirajo 

samo obremenjene vzmeti, ki se
posamično prilagajajo obliki telesa.

Protialergijsko blago 
Silver je izredno visoke 
kakovosti in ima certifikat 
OEKO-TEX.

Poliuretanska pena
omehča ležalno površino in 

zmanjšuje pritisk jedra na telo.

3D zračni trak na obodu omogoča 
maksimalen pretok in kroženje zraka 
v ležišču. Ležišče je zato stalno suho. 
Ni pogojev za pojav kondenza, plesni 
in neprijetnih vonjav.

Žepkasto vzmetenje

OPTIMA
Vzmetnica z žepkastim vzmetenjem. Vsako vzmet obdaja 

majhna vrečka iz flisa, tako lahko vzmeti delujejo neod-

visno ena od druge. Vzmetnice z žepkastim vzmetenjem 

imajo zelo visoko točkovno elastičnost in se lahko na-

tančno prilagajajo telesu. Nudi anatomsko oporo in prije-

ten občutek udobja. Je vzmetnica za vsestransko uporabo. 

Zadovoljuje vse tiste, ki želijo spati udobno in zdravo.

Prevleka vzmetnice je iz materiala z OEKO-TEX certifikatom, 

ki potrjuje, da je material za vas in okolje neškodljiv. Ročaji 

za lažji transport so praktični tudi pri menjavi posteljnine.

RAZLIČNE TRDOTE

S
M

H

PROTIALERGIJSKO 
ZRAČNO POLNILO 

TERMOFIL *

ŽEPKASTO  
VZMETENJE

VIŠINA 
VZMETNICE 

22 cm

OJAČAN OBOD IZ 
PROFIL IRANE PENE

PROTIALERGIJSKO 
BLAGO PREOBLEKE 

SILVER

Ag

BOMBAŽNO 
POLNILO

OSNOVN
A

 O
PTIMA VZM

ET
N

IC
A JAMČIMO ZA 

KAKOVOST 
TEH V EVROPI 

NAREJENIH 
VZMETNIC!

7

Med zunanjim blagom in notranjo peno je 
plast bombažne vate + protialergijsko 

zračno polnilo termofil + izolacijsko 
povezovalna zračna tkanina. Tako ni 

direktnega stika telesa s poliuretansko peno. 
Plasti so med seboj sešite.
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NAJBOLŠE RAZMERJE  
MED UDOBJEM IN CENO

7 CON UDOBJA



7-consko žepkasto vzmetenje
(cca 270 vzmeti/m2) nudi telesu 
dobro oporo. Vzmeti med seboj niso 
povezane. Na obremenitve reagirajo 
samo obremenjene vzmeti, ki se
posamično prilagajajo obliki telesa.

7-consko žepkasto 
vzmetenje
(cca 270 vzmeti/m2) 
nudi telesu dobro 
oporo. Vzmeti med 
seboj niso povezane. Na 
obremenitve reagirajo 
samo obremenjene 
vzmeti, ki se
prilagajajo obliki telesa.

Poliuretanska pena
omehča ležalno površino in 

zmanjšuje pritisk jedra na telo.

Snemljiva in pralna (40 ˚C) 
prevleka. Sušenje strojno na 
programu za občutljivo perilo. 
Možno je prati samo polovico 
prevleke, drugi del ostane na 
vzmetnici, da je lahko ta stalno v 
uporabi.

Notranja zaščitna 3D zračna prevleka 
z zadrgo preprečuje direkten 
stik z materiali oboda. Omogoča 
maksimalen pretok in kroženje zraka v 
ležišču. Ležišče je zato stalno suho in ni 
pogojev za pojav kondenza, plesni in 
neprijetnih vonjav.

Memory spominska pena 3 cm
omehča ležalno površino in se 
prav v vseh stičnih točkah prilagaja 
oblikam telesa ter nudi prijeten 
občutek mehkega udobja.

Žepkasto vzmetenje, snemljiva in pralna prevleka Žepkasto vzmetenje, spominska pena

OPTIMA ZIP OPTIMA MEMORY

Vzmetnica za vsestransko uporabo nudi zdrav in do-

ber spanec na prijetno mehki in udobni ležalni površini. 

Ima 7-consko žepkasto vzmetenje. Vsako vzmet obdaja 

majhna vrečka iz flisa, tako lahko vzmeti delujejo neod-

visno ena od druge. Vzmetnice z žepkastim vzmetenjem 

imajo zelo visoko točkovno elastičnost in se lahko na-

tančno prilagajajo telesu. 

Udobna ležalna površina iz blaga SILVER CARE poskrbi tudi 

za najobčutljivejše zaspance, saj srebrni delci v prevleki 

nase vežejo nečistoče in jih nevtralizirajo. 

Je vzmetnica s spominsko peno, fiksno preobleko in žep-

kastim vzmetenjem. Vzmeti so oblečene v majne vrečke 

iz flisa in delujejo neodvisno ena od druge. To pomeni, da 

se lahko natančno prilagajajo telesu.

Zadovoljila bo vse tiste, ki želijo spati udobno in zdravo. 

Primerna je tudi za najobčutljivejše osebe, saj srebrni delci 

prevleke poskrbijo za nevtralizacijo patogenov. Ročaji za 

lažji transport so praktični tudi pri menjavi posteljnine.

Poliuretanska pena
omehča ležalno površino in 

zmanjšuje pritisk jedra na telo.

3D zračni trak na obodu omogoča 
maksimalen pretok in kroženje zraka 
v ležišču. Ležišče je zato stalno suho. 
Ni pogojev za pojav kondenza, plesni 
in neprijetnih vonjav.

OPTIMALN
O

 PRILAGAJANJE
 T

EL
ES

U
IN PREVLEKA, 
KI JO LAHKO 
OPERETE IN 
POSUŠITE 
STROJNO

OPTIMALN
O

 PRILAGAJANJE
 T

EL
ES

U

IN SPOMINSKA 
PENA, KI VAS 
POTEGNE ŠE 
GLOBLJE V 

SPANEC

RAZLIČNE TRDOTE

S
M

H

PROTIALERGIJSKO 
ZRAČNO POLNILO 

TERMOFIL *

ŽEPKASTO  
VZMETENJE

VIŠINA 
VZMETNICE 

22 cm

OJAČAN OBOD IZ 
PROFIL IRANE PENE

PROTIALERGIJSKO 
BLAGO PREOBLEKE 

SILVER

Ag

SNEMLJIVA IN  
PRALNA PREOBLEKA Z 
ZADRGO, LAHKO SE 

STROJNO SUŠI

RAZLIČNE TRDOTE

S
M

H

PROTIALERGIJSKO 
ZRAČNO POLNILO 

TERMOFIL *

BOMBAŽNO 
POLNILO

ŽEPKASTO  
VZMETENJE

VIŠINA 
VZMETNICE 

22 cm

OJAČAN OBOD IZ 
PROFIL IRANE PENE

SPOMINSKA PENA

PROTIALERGIJSKO 
BLAGO PREOBLEKE 

SILVER

Ag

9

Protialergijsko blago 
Silver je izredno visoke 
kakovosti in ima certifikat 
OEKO-TEX.

Protialergijsko blago 
Silver je izredno visoke 
kakovosti in ima certifikat 
OEKO-TEX.

Med zunanjim blagom in notranjo 
peno je protialergijsko zračno 
polnilo termofil + izolacijsko 
povezovalna zračna tkanina. 
Tako ni direktnega stika telesa s 
poliuretansko peno. Plasti so med 
seboj sešite.

Med zunanjim blagom in notranjo 
peno je plast bombažne vate + 
protialergijsko zračno polnilo 
termofil + izolacijsko povezovalna 
zračna tkanina. Tako ni direktnega 
stika telesa s poliuretansko peno. 
Plasti so med seboj sešite.
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7 CON UDOBJA



7-consko žepkasto 
vzmetenje
(cca 270 vzmeti/m2) nudi 
telesu dobro oporo. Vzmeti 
med seboj niso povezane. Na 
obremenitve reagirajo samo 
obremenjene vzmeti, ki se
prilagajajo obliki telesa.

Poliuretanska pena
omehča ležalno površino in 

zmanjšuje pritisk jedra na telo.

Notranja zaščitna 3D zračna 
prevleka z zadrgo preprečuje 
direkten stik z materiali oboda. 

Omogoča maksimalen pretok in 
kroženje zraka v ležišču. Ležišče 

je zato stalno suho in ni pogojev 
za pojav kondenza, plesni in 

neprijetnih vonjav.

Memory spominska pena 3 cm
omehča ležalno površino in se 
prav v vseh stičnih točkah prilagaja 
oblikam telesa ter nudi prijeten 
občutek mehkega udobja.

Žepkasto vzmetenje, snemljiva in pralna prevleka, spominska pena

OPTIMA MEMORY ZIP

Za vse , ki se zavedajo pomembnosti dobrega spanca. Za 

tiste, ki želijo spati na čisti postelji in potrebujejo zračno 

ležišče. Za tiste, ki želijo toplo posteljo pozimi in svežo poleti. 

Zaradi odlične spominske pene je to vzmetnica, ki nudi 

prijetno spanje, ne glede na to, v kakšnem položaju spite.

Vzmetnica ima 7-consko žepkasto vzmetenje in nudi odlič-

no udobje zaradi prilagodljive spominske pene. Žepkaste 

vzmeti delujejo neodvisno druga od druge in se zato lahko 

natančno prilagajajo obliki vašega telesa. Za večjo učin-

kovitost ima snemljivo in pralno ležalno blazino iz blaga 

SILVER CARE z OEKO-TEX certifikatom.

SPANJE NA TREBUHU

Ob spanju na tre
buhu se hrbtenica 

ob nepravilni izbiri zvija. To ne 

vpliva dobro na vaše telo, saj 

le to ni v naravnem položaju. 

Predlagamo vzmetnice srednje 

trdote in uporabo blazin za 

dodatno podporo. 

Ka
ko

 p
a 

vi
 s

p
ite

?

SPITE NA HRBTU?

Potem potrebujete tršo 

vzmetnico, ki med spanjem 

ohranja pravilno lego telesa 

in mu nudi podporo, hkrati pa 

skrbi za udoben spanec. 

SPITE NA BOKU?
Za vas je primerna vzmetnica s 

spominsko peno, ki se popolnoma 

prilagodi vaši obliki, legi in teži, 

hkrati pa preprečuje pritisk in 

obremenitev telesa.

Izberite vzmetnico srednje trdote, 

da bodo ramena in kolki v dobrem 

položaju, hrbtenica pa bo ostala v 

naravno ravnem položaju. Spanje 

na boku ima nekaj prednosti - 

pozitivno vpliva na cirkulacijo, 

manjša pritisk na pljuča in je eden 

od najbolj pogostih in tudi najbolj 

zdravih položajev za spanje. 

RADI KOMBINIRATE 
POLOŽAJE?
Predlagamo srednje trde do 

mehke vzmetnice, ki so prijazne 

do izbočenih telesnih delov, kot so 

ramena, medenica in kolena – pri 

tem pa upoštevajte svoje želje in si 

izberite mehkobo glede na potrebe 

organizma.

RAZLIČNE TRDOTE

S
M

H

PROTIALERGIJSKO 
ZRAČNO POLNILO 

TERMOFIL *

ŽEPKASTO  
VZMETENJE

VIŠINA 
VZMETNICE 

22 cm

OJAČAN OBOD IZ 
PROFIL IRANE PENE

SPOMINSKA PENA

PROTIALERGIJSKO 
BLAGO PREOBLEKE 

SILVER

Ag

100% ŽEPKASTO
 VZMETENJE, 0% K

O
M

PR
O

M

IS
NAJBOLJŠA 
VZMETNICA  

IZ LINIJE  
OPTIMA

SNEMLJIVA IN  
PRALNA PREOBLEKA Z 
ZADRGO, LAHKO SE 

STROJNO SUŠI

Snemljiva in pralna (40 ˚C) 
prevleka. Sušenje strojno na 
programu za občutljivo perilo. 
Možno je prati samo polovico 
prevleke, drugi del ostane na 
vzmetnici, da je lahko ta stalno v 
uporabi.

Protialergijsko blago 
Silver je izredno 

visoke kakovosti in ima 
certifikat OEKO-TEX.

Med zunanjim blagom 
in notranjo peno je 
protialergijsko zračno 
polnilo termofil + 
izolacijsko povezovalna 
zračna tkanina. Tako ni 
direktnega stika telesa s 
poliuretansko peno. Plasti 
so med seboj sešite.
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ULTIMA
VZMETNICE, KI SE VAM PRILAGODIJO 
DO POPOLNOSTI, BREZ KOMPROMISOV.

7-consko MICRO žepkasto vzmetenje
ima cca 542 vzmeti/m2. Telesu daje 

dobro oporo in se popolnoma prilagaja 
vaši obliki. Na ležalni površini se stične 
točke s telesom podvojijo v primerjavi 
z običajnim žepkastim vzmetenjem (to 

pomeni, da ima vaše telo boljšo oporo). 
Mikro vzmeti so iz tanjše žice, manjšega 

premera s povečanim številom navojev, 
kar vzmetenju daje večjo elastičnost in 

prilagodljivost. 

Poliuretanska pena
omehča ležalno površino in 

zmanjšuje pritisk jedra na telo.

3D zračni trak na obodu omogoča 
maksimalen pretok in kroženje zraka 
v ležišču. Ležišče je zato stalno suho. 
Ni pogojev za pojav kondenza, plesni 
in neprijetnih vonjav.

Mikro žepkasto vzmetenje

ULTIMA
Ultima vzmetnica je primerna za tiste, ki si želite najvišjo 

kakovost, zdravo spanje in vrhunsko udobje. Spada v višji 

kakovostni razred. Ob strani ima ročaje za lažji transport, 

ki so praktični tudi pri menjavi posteljnine.

Ima mikro žepkasto vzmetenje. To pomeni, da se resnič-

no natančno prilega vašemu telesu. Fiksna prevleka je 

protialergijska. Izvlečki aloe vere v blagu delujejo pro-

tistresno, povečujejo koncentracijo in dobro počutje med 

spanjem, hkrati pa skrbi za regeneracijo kože. Zbujamo 

se spočiti in zbrani. 

RAZLIČNE TRDOTE

S
M

H

PROTIALERGIJSKO 
ZRAČNO POLNILO 

TERMOFIL *

MICRO ŽEPKASTO  
VZMETENJE

VIŠINA 
VZMETNICE 

25 cm

OJAČAN OBOD IZ 
PROFIL IRANE PENE

PROTIALERGIJSKO 
REGENERACIJSKO 
BLAGO PREOBLEKE 

ALOE VERA

MAKSIMALN
O

 PRILAGAJANJE
 T

EL
ES

U
SPALI BOSTE 
MIRNO, TUDI 

ČE SI POSTELJO
DELITE Z  

NEMIRNEŽEM

13

Med zunanjim blagom in notranjo 
peno je protialergijsko zračno 
polnilo termofil + izolacijsko 
povezovalna zračna tkanina. 
Tako ni direktnega stika telesa s 
poliuretansko peno. Plasti so med 
seboj sešite.

Blago Aloe Vera. Obdelano je z 
izvlečki aloe vere, deluje protistresno 
in pomaga pri regeneraciji kože. 
Je izredne kakovosti. Ima cerifikat 
OEKO-TEX, ki potrjuje, da ne vsebuje 
delcev, ki bi škodili človeku in okolju. 
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7-consko MICRO žepkasto vzmetenje
ima cca 542 vzmeti/m2. Telesu 
daje dobro oporo in se popolnoma 
prilagaja vaši obliki. Na ležalni površini 
se stične točke s telesom podvojijo 
v primerjavi z običajnim žepkastim 
vzmetenjem (to pomeni, da ima 
vaše telo boljšo oporo). Mikro vzmeti 
so iz tanjše žice, manjšega premera 
s povečanim številom navojev, kar 
vzmetenju daje večjo elastičnost in 
prilagodljivost. 

7-consko MICRO žepkasto 
vzmetenje ima cca 542 vzmeti/
m2. Telesu daje dobro oporo in se 
popolnoma prilagaja vaši obliki. 
Na ležalni površini se stične točke 
s telesom podvojijo v primerjavi z 
običajnim žepkastim vzmetenjem 
(to pomeni, da ima vaše telo boljšo 
oporo). Mikro vzmeti so iz tanjše žice, 
manjšega premera s povečanim 
številom navojev, kar vzmetenju daje 
večjo elastičnost in prilagodljivost. 

Poliuretanska pena
omehča ležalno površino in 

zmanjšuje pritisk jedra na telo.

Mikro žepkasto vzmetenje, spominska pena, snemljiva in pralna prevleka

ULTIMA MEMORY ZIP

Je ležišče izredno visokega kakovostnega nivoja z mikro 

žepkastim vzmetenjem, kar daje večjo elastičnost in pri-

lagodljivost. Ima spominsko peno. Prevleka je snemljiva 

in pralna. Ročaji za lažji transport so praktični tudi pri 

menjavi posteljnine. Izvlečki aloe vere v blagu delujejo 

protistresno, povečujejo koncentracijo in dobro počutje 

med spanjem, hkrati pa skrbijo za regeneracijo kože. 

Če vas moti premikanje partnerja, je to prava vzmetnica 

za vas, saj zaradi mikro žepkastega vzmetanja reagirajo le 

obremenjene vzmeti, ki so tako majhne, da je prilagajanje 

zares natančno. Zbujamo se spočiti in zbrani. Je prava 

izbira za vse, ki imate visok kriterij glede higiene in se 

zavedate pomembnosti dobrega in udobnega spanca.

Poliuretanska pena
omehča ležalno površino in 

zmanjšuje pritisk jedra na telo.

3D zračni trak na obodu omogoča 
maksimalen pretok in kroženje zraka 
v ležišču. Ležišče je zato stalno suho. 
Ni pogojev za pojav kondenza, plesni 
in neprijetnih vonjav.

Notranja zaščitna 3D zračna 
prevleka z zadrgo in 3D zračni 
trak preprečujeta direkten stik 
z materiali oboda. Omogoča 
maksimalen pretok in kroženje 
zraka v ležišču. Ležišče je zato 
stalno suho in ni pogojev za pojav 
kondenza, plesni in neprijetnih 
vonjav.

Memory spominska pena 3 cm
omehča ležalno površino in se 
prav v vseh stičnih točkah prilagaja 
oblikam telesa ter nudi prijeten 
občutek mehkega udobja.

Memory spominska 
pena 3 cm

omehča ležalno 
površino in se prav v 

vseh stičnih točkah 
prilagaja oblikam 

telesa ter nudi prijeten 
občutek mehkega 

udobja.

Mikro žepkasto vzmetenje, spominska pena

ULTIMA MEMORY

Ultima Memory je ležišče višjega kakovostnega nivoja z 

mikro žepkastim vzmetenjem, kar daje večjo elastičnost 

in prilagodljivost. Ima spominsko peno in fiksno preobleko 

z ročaji za lažji transport, ki se obnesejo tudi pri menjavi 

posteljnine.

Če vas moti premikanje partnerja, je to prava vzmetnica 

za vas, saj zaradi mikro žepkastega vzmetanja reagirajo le 

obremenjene vzmeti, ki so tako majhne, da je prilagajanje 

zares natančno. Še posebej je primerna za tiste, ki spijo 

s partnerji, ki se v postelji radi premetavajo. 
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RAZLIČNE TRDOTE
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PROTIALERGIJSKO 
ZRAČNO POLNILO 

TERMOFIL *

MICRO ŽEPKASTO  
VZMETENJE

VIŠINA 
VZMETNICE 

25 cm

OJAČAN OBOD IZ 
PROFIL IRANE PENE

PROTIALERGIJSKO 
REGENERACIJSKO 
BLAGO PREOBLEKE 

ALOE VERA

SPOMINSKA PENA

RAZLIČNE TRDOTE

S
M

H

PROTIALERGIJSKO 
ZRAČNO POLNILO 

TERMOFIL *

MICRO ŽEPKASTO  
VZMETENJE

VIŠINA 
VZMETNICE 

25 cm

OJAČAN OBOD IZ 
PROFIL IRANE PENE

PROTIALERGIJSKO 
REGENERACIJSKO 
BLAGO PREOBLEKE 

ALOE VERA

SPOMINSKA PENA

100 % PRILA
G

AJANJE, 0 % KOM
PR

O
M

IS
IZJEMNO 

UDOBNA IN 
ZDRAVA  

VZMETNICA

MAKSIMALN
O

 PRILAGAJANJE
 T

EL
ES

U
IN SPOMINSKA 
PENA, KI VAS 

POSRKA V 
SPANEC

15

SNEMLJIVA IN  
PRALNA PREOBLEKA Z 
ZADRGO, LAHKO SE 

STROJNO SUŠI

Blago Aloe Vera. Obdelano je z 
izvlečki aloe vere, deluje protistresno 

in pomaga pri regeneraciji kože. 
Je izredne kakovosti. Ima cerifikat 

OEKO-TEX, ki potrjuje, da ne vsebuje 
delcev, ki bi škodili človeku in okolju. 

Blago Aloe Vera. Obdelano je z 
izvlečki aloe vere, deluje protistresno 

in pomaga pri regeneraciji kože. 
Je izredne kakovosti. Ima cerifikat 

OEKO-TEX, ki potrjuje, da ne vsebuje 
delcev, ki bi škodili človeku in okolju. 

Med zunanjim blagom in notranjo 
peno je protialergijsko zračno 

polnilo termofil + izolacijsko 
povezovalna zračna tkanina. 

Tako ni direktnega stika telesa s 
poliuretansko peno. Plasti so med 

seboj sešite.

Med zunanjim blagom 
in notranjo peno je 
protialergijsko zračno 
polnilo termofil + 
izolacijsko povezovalna 
zračna tkanina. Tako ni 
direktnega stika telesa s 
poliuretansko peno. Plasti 
so med seboj sešite.

Snemljiva in pralna (40 ˚C) 
prevleka. Sušenje strojno na 
programu za občutljivo perilo. Možno 
je prati samo polovico prevleke, 
drugi del ostane na vzmetnici, da je 
lahko ta stalno v uporabi.

7 CON UDOBJA 7 CON UDOBJA



SANJE SO
 LEPŠE, KO STE BRE

Z 
SK

RB

I
VSE VZMETNICE 

SO ANTIALERGIJ-
SKE IN DOBRO 

ZRAČENE

Zakaj 
alpDREAM?

VSE VZMETNICE IMAJO 

VIŠJE KAKOVOSTNO 

BLAGO, S CERTIFIKATOM 

OEKO-TEX (CERTIFIKAT, 

KI POTRJUJE, DA 

MATERIAL NE VSEBUJE 

ŠKODLJIVIH SNOVI JE 

VAREN ZA ZDRAVJE LJUDI 

IN OKOLJA).

VSE VZMETNICE 

IMAJO MED ZUNANJIM 

BLAGOM IN NOTRANJO 

PENO PRIJETNO 

PROTIALERGIJSKO 

ZRAČNO POLNILO 

TERMOFIL, KI SKRBI ZA 

DODATNO UDOBJE.

VSE VZMETNICE RAZEN 

CLASSIC IMAJO 7 

CON UDOBJA. TELO JE 

PRAVILNO PODPRTO 

V PREDELU GLAVE, 

RAMENIH, LEDVENEM 

PREDELU, BOKIH IN 

NOGAH. TO OMOGOČA, 

DA JE HRBTENICA V 

PRAVILNEM FIZIOLOŠKEM 

POLOŽAJU.

ZA ŠE VEČJO TRAJNOST 

IN STABILNOST VZMETNIC 

SO PLASTI MED SEBOJ 

SEŠITE.

IGLASTA VATA POTEKA 

DO ZUNANJEGA ROBA IN 

S TEM DAJE VZMETNICI 

ŠE VEČJO STABILNOST IN 

TRAJNOST.

VSAKA VZMETNICA JE NA 

VOLJO V VSEH TRDOTAH  

(H = TRDO, M = SREDNJE,  

S = MEHKO) + CLASSIC 

TUDI V OTROŠKI  

SS = SUPER SOFT 

VSE VZMETNICE SO 

NA VOLJO V VSEH 

STANDARDNIH DIMENZIJAH. 

MOŽNO JE NAROČILO 

VZMETNIC PO VAŠI MERI 

DO 1 cm NATANČNO.

3D zračni trak na 
obodu omogoča 

maksimalen pretok 
in kroženje zraka v 

ležišču. Ležišče je 
zato stalno suho in 

ni pogojev za pojav 
kondenza, plesni in 
neprijetnih vonjav.

Ste se kdaj spraševali, kako higienično je leto za letom 

ležati na isti vzmetnici? Pri vzmetnicah alpDREAM je ta skrb 

odveč, saj je pri vseh poskrbljeno za zračenje (zračnika 

ali 3D zračni trak), ki preprečuje razvoj bakterij, plesni in 

s tem neprijetnih vonjav.

alpDREAM vzmetnice imajo ojačan obod iz poliuretanske 

pene, ki preprečuje, da bi se plasti med seboj »razlezle«, 

poleg tega pa so med seboj še sešite. Skratka, ko se od-

ločate za vzmetnico alpDREAM, je to življenjska odločitev, 

saj se te vzmetnice kar nočejo uničiti.

Ja, tudi pri vzmetnicah alpDREAM delamo z umetnimi 

materiali, kot je poliutretanska pena, iz katere je ojačan 

obod, vendar je pri vseh vzmetnicah poskrbljeno, da je 

čez umeten material dovolj naravnih materialov, da vaša 

koža ni pod stresom. Še celo več! Pri liniji Ultima je vrhnja 

plast, s katero je koža v stiku, obdelana z regeneracijsko 

aloe vero, ki poskrbi za hitrejšo obnovo vaše kože.

Vzmetnice alpDREAM so bile razvite z vrhunskimi stro-

kovnjaki in proizvajalci vzmetnic na podlagi Alplesovih 

priporočil. Vzmetnice smo pri Alplesu preizkusili in stestirali 

ter jim dodali svoj pečat. 



7 con udobja. Telo je pravilno podprto v predelu glave, ramenih, 

ledvenem predelu, bokih in nogah. To omogoča, da je hrbtenica 

v pravilnem fiziološkem položaju.

OEKO-TEX® STANDARD 100 označuje kakovostne izdelke s 

preverjeno kakovostjo. Označuje izdelke, ki s svojimi sestavinami 

ne škodijo človeku ali okolju. Vse prevleke naših vzmetnic imajo 

certifikat OEKO-TEX®.

CLASSIC OPTIMA OPTIMA ZIP OPTIMA MEMORY OPTIMA MEMORY ZIP ULTIMA ULTIMA MEMORY ULTIMA MEMORY ZIP

PLASTI / preobleka Bamboo OEKO-TEX®  

/ mešanica volnene vate na zimski in 

bombažne na letni strani  

/ zračno polnilo TERMOFIL OEKO-TEX®  

/ povezovalna tkanina  

/ 2 zračnika 

/ PU pena  

/ iglana vata 1400 g/m2 

/ BONELL vzmetenje

/ preobleka Silver OEKO-TEX® 

/ mešanica bombažne vate 

/ zračno poln. TERMOFIL OEKO-TEX® 

/ povezovalna tkanina  

 / 3D zračni trak 

/ PU pena  

/ iglana vata 1000 g/m2 

/ žepkasto vzmetenje

/ preobleka Silver OEKO-TEX® 

/ zračno poln. TERMOFIL OEKO-TEX® 

/ povezovalna tkanina  

/ 3D zračna prevleka z zadrgo 

/ PU pena  

/ iglana vata 1000 g/m2 

/ žepkasto vzmetenje

/ preobleka Silver OEKO-TEX®  

/ mešanica bombažne vate 

/ zračno polnilo TERMOFIL OEKO-TEX® 

/ povezovalna tkanina  

/ spominska pena 3 cm 

/ 3D zračni trak 

/ PU pena  

/ iglana vata 1000 g/m2 

/ žepkasto vzmetenje

/ preobleka Silver OEKO-TEX®  

/ zračno polnilo TERMOFIL OEKO-TEX® 

/ povezovalna tkanina  

/ 3D zračna prevleka z zadrgo 

/ spominska pena 3 cm 

/ 3D zračni trak 

/ PU pena  

/ iglana vata 1000 g/m2 

/ žepkasto vzmetenje

/ preobleka Aloe Vera OEKO-TEX®  

/ zračno polnilo TERMOFIL OEKO-TEX® 

/ povezovalna tkanina  

/ PU pena  

/ 3D zračni trak 

/ mehklo iglana vata 800 g/m2 

/ mikro žepkasto vzmetenje

/ preobleka Aloe Vera OEKO-TEX®  

/ zračno polnilo TERMOFIL OEKO-TEX® 

/ povezovalna tkanina  

/ spominska pena 3 cm 

/ PU pena  

/ 3D zračni trak 

/ mehklo iglana vata 800 g/m2 

/ mikro žepkasto vzmetenje

/ preobleka Aloe Vera OEKO-TEX®  

/ zračno polnilo TERMOFIL OEKO-TEX® 

/ povezovalna tkanina  

/ 3D zračni trak 

/ spominska pena 3 cm 

/ PU pena  

/ mehklo iglana vata 800 g/m2 

/ mikro žepkasto vzmetenje

PREVLEKA Bamboo (2 % bambo, 98 % PES), 

protialergijska, certifikat OEKO-TEX® 

Silver (100 % PES), protialergijska, 

certifikat OEKO-TEX®, za najbolj 

občutljive

Silver (100 % PES), 

protialergijska, certifikat OEKO-

TEX®, za najbolj občutljive. 

Pranje na 40 ˚C, sušenje na 

programu za občutljivo perilo.

Silver (100 % PES), protialergijska, 

certifikat OEKO-TEX®, za najbolj 

občutljive

Silver (100 % PES), protialergijska, 

certifikat OEKO-TEX®, za najbolj 

občutljive. Pranje na 40 ˚C, sušenje 

na programu za občutljivo perilo.

Aloe Vera (33 % PES, 45 % 

polipropilena, 22 % bombaža), 

protialergijska, certifikat OEKO-TEX®, 

vlaži in regenerira kožo

Aloe Vera (33 % PES, 45 % polipropilen, 

22 % bombaž), protialergijska, 

certifikat OEKO-TEX®, vlaži in 

regenerira kožo

Aloe Vera (33 % PES, 45 % polipropilen, 

22 % bombaž), protialergijska, certifikat 

OEKO-TEX®, vlaži in regenerira kožo. 

Pranje na 40 ˚C, sušenje na programu 

za občutljivo perilo.

VZMETENJE Bonell, vzmeti iz žice ø 2,2 mm, cca 

145 vzmeti/m2

7-consko žepksto vzmetenje; 

vzmeti iz žice ø 1,8 – 1,9 mm, cca 

270 vzmeti/m2

7-consko žepksto vzmetenje; 

vzmeti iz žice ø 1,8 – 1,9 mm, 

cca 270 vzmeti/m2

7-consko žepksto vzmetenje; 

vzmeti iz žice ø 1,8 – 1,9 mm, cca 

270 vzmeti/m2

7-consko žepksto vzmetenje; vzmeti iz 

žice ø 1,8 – 1,9 mm, cca 270 vzmeti/m2

7-consko micro žepkasto vzmetenje iz 

žice ø 1,3 – 1,6 mm, cca 542 vzmeti/m2

7-consko žepksto vzmetenje; vzmeti iz 

žice ø 1,8 – 1,9 mm, cca 542 vzmeti/m2

7-consko žepksto vzmetenje; vzmeti iz 

žice ø 1,8 – 1,9 mm, cca 542 vzmeti/m2

OJAČAN OBOD  
PROTI POSEDANJU da da da da da da da da

SNEMLJIVA IN  
PRALNA PREVLEKA / / da / da / / da

SPOMINSKA PENA / / / da da / da da

ZIMSKO/LETNA STRAN da / / / / / / /

ROČAJI ZA OBRAČANJE da da / da / da da da

VIŠINA VZMETNICE 22 – 23 cm 21 – 22 cm 21 – 22 cm 22 – 23 cm 22 – 23 cm 25 cm 25 cm 25 cm

ZRAČENJE 2 zračnika 3D zračni trak 3D zračna prevleka z zadrgo 3D zračni trak 3D zračna prevleka z zadrgo 3D zračni trak 3D zračni trak 3D zračna prevleka z zadrgo  

in 3D zračni trak

CONE UDOBJA / 7 7 7 7 7 7 7

TRDOTA LEŽIŠČA soft, medium, hard + ultra soft soft, medium, hard soft, medium, hard soft, medium, hard soft, medium, hard soft, medium, hard soft, medium, hard soft, medium, hard

DIMENZIJE Vse vzmetnice so na voljo v standardnih dimenzijah, naštetih desno. Možno je tudi naročilo izvenstandardnih dimenzij z doplačilom. Mere so v cm: 90 × 190 / 120 × 190 / 140 × 190 / 160 × 190 / 180 × 190 /// 90 × 200 / 120 × 200 / 140 × 200 / 160 × 200 / 180 × 200 ///  

90 × 210 / 120 × 210 / 140 × 210 / 160 × 210 / 180 × 210 /// 90 × 220 / 120 × 220 / 140 × 220 / 160 × 220 / 180 × 220 ///

Ag

S
M

H

Protialergijsko zračno polnilo TERMOFIL-OEKO-TEX. Termofil 

vata omehča ležalno površino, omogoča pretok zraka in s 

tem odvajanje vlage iz ležalne blazine; poleti daje prijeten 

občutek svežine, pozimi pa občutek topline.

Mešanica bombažne vate dodatno omehča ležalno 

površino in poveča občutek udobja.

Na zimski strani vzmetnice je mešanica volnene vate, ki 

omehča ležalno povšrino in nas pozimi prijetno greje. Na 

letni strani je mešanica bombažne vate, ki omehča ležalno 

površino in poleti daje prijeten občutek svežine.

Legenda
Izolacijsko povezovalna zračna tkanina poveže materiale 

ležalne površine v fiksno ležalno površino.

Iglana vata poveže vzmeti na ležalni površini in izolira 

vzmetenje od ostalih polnil ležišča.

Obod iz profil irane pene ojača jedro na robovih in 

preprečuje pretirano posedanje perifernih vzmeti in s 

tem neprijeten občutek drsenja proti robu ležišča.

Vse vzmetnice so na voljo v vseh trdotah (S = mehka,  

M = srednja in H = trša vzmetnica). 

Blago preobleke Aloe Vera OEKO-TEX. Blago preobleke obdelano 

z izvlečki rastline Aloe Vera je prijetno mehko, zračno in reliefno 

prešito. Če je prevleka snemljiva, jo lahko operete na 40 °C in 

strojno sušite na programu za občutljivo perilo.

Protialergijsko blago preobleke Silver 100% PES – OEKO-TEX je 

prijetno mehko, zračno in reliefno prešito. Če je prevleka snemljiva, 

jo lahko operete na 40 °C in strojno sušite na programu za 

občutljivo perilo. Srebro nase veže patogene delce, zato je 

prevleka še posebej primerna za občutljivejše zaspance.

Protialergijsko blago preobleke Bamboo (2 % bambo, 98 % PES) 

OEKO TEX. Protialergijsko blago je prijeto in mehko, zračno in 

relifno prešito v fiksno ležalno blazino.
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    postane dom.


