
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.

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.

Žepkasto vzmetenje, snemljiva in pralna prevleka

OPTIMA ZIP

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. 
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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

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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