
BOLEČINE V HRBTU?
 

BOLEČINE V VRATU 
ALI V VRETENCIH?

TEŽKO ZASPITE? 

SLABO SPITE 
ALI BI ŽELELI SPATI BOLJE?

REŠITEV ZA VAS!

Certificiran medicinski 
pripomoček razreda 1 

spanje je zdravje!



AKTIVNI ZRAČNI SISTEM AIR SYSTEM
Januarja 2014 je podjetje Dormiflex na zdravstveno področje uvedlo sistem ležišč, osnovanih na aktivnem 

zračnem sistemu AIR SYSTEM. Ta inovativni izdelek je priznalo in potrdilo italijansko 
ministrstvo za zdravje kot »ortopedski medicinski pripomoček razreda 1  

proti preležaninam z oznako CE«.

REALIZACIJSKI PROJEKT
KAKO JE NASTAL

Številni zdravniki, specializirani na področju telesne drže, kot so fiziatri, fizioterapevti, ortopedi itd., 
so pri delu s svojimi pacienti ugotovili, da se je zaradi napačne drže, v kateri je bil bolnik v času počitka, 

čas zdravljenja podaljšal. Od tod je prišla prošnja po oblikovanju ergonomske vzmetnice, ki bi hrbtenici 
zagotavljala gibčnost in pravilno držo. 

Tako se je rodil raziskovalni projekt AKTIVNI ZRAČNI SISTEM AIR SYSTEM.

Ime »AKTIVNI ZRAČNI SISTEM AIR SYSTEM« je rezultat kombinacije:
•  »Air System«, ki označuje certificiran in, na mednarodni ravni patentiran, zračni sistem 

Air System, edini, ki lahko zagotavlja največjo mero higiene in varnosti pred širjenjem pršic.
• »Aktivni« zato, ker vzmetnica, z zagotavljanjem pravilne drže, spodbuja podaljšanje 
hrbtenice v času nočnega počitka, sproži koristno rehidracijo medvretenčnih ploščic in tako 
ohranja zdravo hrbtenico.

Znanstvene raziskave kažejo, da čez dan, ko stojimo ali sedimo, medvretenčne ploščice 
absorbirajo udarce in pritisk med enim in drugim vretencem, kot pravi blažilniki. Tovrstni 
pritiski posledično povzročajo izgubo tekočin v ploščicah, zaradi česar se hrbtenica skrči. 
Zato sta pomembni pravilna poravnava in podpora hrbtenice med spanjem, kar 
omogoča vrnitev tekočin v medvretenčne ploščice. Ta naravni proces rehidracije je mogoče 
doseči le z ustrezno podporo.

Air System je prva vzmetnica, preizkušena z manevrom konvergence navznoter. 
V naših raziskovalnih laboratorijih smo na vzorcu 100 ljudi različnih višin in tež dokazali, da 
AKTIVNI ZRAČNI SISTEM AIR SYSTEM, več kot 80 % osebam nudi ustrezno podporo, enotno 
prilagoditev fizični skladnosti telesa, omogoča popolno držo in tako zagotavlja udobno in 
zdravo okolje za počitek.

EDINA VZMETNICA, PRESKUŠENA   
Z MANEVROM KONVERGENCE NAVZNOTER

Manever konvergence navznoter sodi med posturalne preskuse. Oseba mora biti na 
vzmetnici v ležečem položaju z rokami ob telesu. Na tej točki se uvede pasivno notranje 
rotacijsko gibanje spodnjih okončin z uporabo sile enake intenzivnosti. Ko je hrbtenica 
osebe pravilno poravnana, se preveri simetrijo med eno in drugo nogo, kar je razvidno iz 
sovpadanja nožnih prstov.

Naše raziskave so pokazale, da je 80 % preučenega vzorca na vzmetnici AKTIVNI ZRAČNI 
SISTEM AIR SYSTEM opravilo preskus konvergence navznoter; te iste osebe na drugih 
vrstah vzmetnic niso opravile preskusa, kar je bilo razvidno iz asimetrije med nožnimi prsti.

spanje je zdravje!



LEŽIŠČE Z AKTIVNIM ZRAČNIM SISTEMOM AIR SYSTEM

Vsakdo mora, da bi lahko živel prijetno življenje, zadovoljiti določene potrebe. Abraham Maslow je te 
potrebe razvrstil po pomembnosti in jih ponazoril s piramidno shemo, v sam vrh pa uvrstil fiziološke 
potrebe, saj je treba le te zadovoljiti najprej. Med fiziološkimi potrebami predstavlja spanje 
eno najpomembnejših, saj prespimo kar tretjino našega življenja, kakovost spanja pa vpliva na 

preostali del našega časa; zato je zdrav počitek, ki nam omogoča polnjenje baterij in ponovno odkri-
vanje naravnega fizičnega okrevanja, bistvenega pomena. Dober počitek je odvisen od nekaj preprostih 

pravil:
• zagotovitev ustrezne podpore za hrbtenico (mreža),

• ustrezen elastični kontrast (vzmetnica),
• ustrezna mikroklima (prevleka).
Zato je pomembno, da je posteljni sistem celovit, kar omogoča ustrezno ujemanje vzmetnice  

in mreže posteljnega dna.
• Posteljno dno je osnova za dober počitek, podobno kot okostje za človeško telo: biti mora 

trdno, da zagotavlja podporo, in hkrati prožno na pravih mestih, da omogoča ustrezno 
podporo z ortopedskega vidika.
• Vzmetnica, tako kot mišičevje v telesu, mora zagotavljati elastičnost in ergonomičnost.
• Prevleka mora, kot koža, uravnavati mikroklimo sistema postelje in s tem zagotavljati 
higieno, regulacijo toplote, odvajanje vlage in nadzor nad vonjavami.

AKTIVNI ZRAČNI SISTEM AIR SYSTEM  
PREPREČUJE MNOGE MOTNJE SPANJA

Spanje pomlajuje in regenerira telo in duha. Med nočnim počitkom namreč hipofiza spro-
šča velike količine rastnih hormonov, mišice se sprostijo in telesna temperatura se zniža.
Zato je spanje z ergonomsko ustrezno podporo nujno za preprečevanje nežele-
nih učinkov, ki se pojavljajo pri osebah, ki trpijo za nespečnostjo, kot so: slaba koncentra-
cija na delovnem mestu, razdražljivost in živčnost.

Prednosti, ki jih zagotavlja samo aktivni zračni sistem Air System, so:
• Upoštevanje morfologije in fizioloških krivulj hrbtenice posameznika. Zmanjševanje 
pritiska na površino telesa.
• Sprostitev živčevja in mišic hrbtenice.
• Ohranitev poravnane hrbtenice.
• Izboljšanje drže, zmanjšanje bolečin.
• Primerni temperaturni pogoji za ustrezno znojenje 
(termoregulacijska prevleka + patentirani zračni sistem Air System).
• Zmanjšanje škodljivih alergenov: zahvaljujoč uporabi protimikrobnih materialov 
zmanjša prisotnost plesni in pršic.
• Preprečevanje nastanka preležanin.

spanje je zdravje!



MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA 1

Vzmetnica z aktivnim zračnim sistemom Air System je medicinski pripomoček razreda 1 
z oznako CE. Ta kvalifikacija omogoča vsem osebam s hudimi bolezenskimi stanji in z zdravniškim 
receptom, da v državah članicah ES, v katerih je to predvideno, koristijo vse ugodnosti 
davčne olajšave v višini 19 % za zdravstvene stroške (15. člen UPR 917/86). Poleg tega so osebe, 

ki imajo potrdilo o invalidnosti (4. člen zakona 104/92), upravičene do subvencioniranega DDV v 
višini 4 %. Vzmetnice z lastnostmi proti preležaninam se lahko uvrščajo med medicinske pripomočke 

razreda 1 skladno s standardi, ki jih zahteva evropska Direktiva 93/42/ES. Dne 20. februarja 2007 je bil 
izdan ministrski odlok za ustrezno upravljanje z medicinskimi pripomočki, ki ureja postopke za registracijo 

medicinskih pripomočkov v register z dodelitvijo številke, namenjene sledljivosti in nadzoru na trgu.

PODPORA PROTI PRELEŽANINAM
Aktivni zračni sistem Air System je vzmetnica proti preležaninam, tj. certificiran pripomoček, ki je 

zasnovan za zmanjševanje ali sprostitev kontaktnega pritiska telesa na površino, 
 na kateri leži.
Podpora proti preležaninam se uporablja predvsem za preprečevanje nastanka težav, pove-
zanih z dolgotrajnim ležanjem na vzmetnici (preležanine). Aktivni zračni sistem Air System 
odpravlja tovrstne težave in zagotavlja:
• zmanjšanje telesnega pritiska na podporno površino,
• zmanjšanje sile trenja in raztezanja (ali strižnega trenja, tj. sila, ki deluje na kožo  
v smeri, ki je vzporedna s površino telesa, kar povzroča največjo škodo v globokem tkivu),
• razpršitev toplote in vlage,
• ohranjanje pravilne drže.

OPREMLJENA Z EDINIM ORIGINALNIM PATENTIRANIM 
ZRAČNIM SISTEMOM

Vzmetnica Air System je opremljena z edinstvenim patentiranim zračnim sistemom  
»Air System« (št. 1.392.455). Mednarodno certificiran sistem, ki lahko 
zagotavlja največjo mero higiene in varnosti pred širjenjem pršic v vzmetnici.
Tehnologija Air System vsebuje posebno filtrirno kopreno iz celuloze, opremljeno z 
medeninastimi očesci, ki je nameščena vzdolž stranskega traku vzmetnice.  
Med naravnim gibanjem telesa v času počitka stranske luknje omogočajo uhajanje pare  
in vlažnosti, kar naredi vaš spanec bolj zdrav. 
Prednosti, ki jih ponuja inovativni zračni sistem Air System, so:
• neprekinjena izmenjava zraka tudi v najbolj notranjih predelih ležišča,
• odsotnost neprijetnih vonjav znotraj polnil,
• odsotnost zastajanja vlažnega zraka v notranjosti vzmetnice,
• najvišje udobje za blagodejen in zdrav počitek,
• zmanjšanje možnosti nastanka alergij zaradi pršic.ww

Razmnoževanje pršic 
znotraj vzmetnice

- AIR SYSTEM®

+ AIR SYSTEM®

Kroženje zraka
znotraj vzmetnice

Proliferazione dell’acaro
all’interno del materasso 

Ricambio d’aria
all’interno del materasso 

Con Air System 

Senza Air System 
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Povprečna življenska  
doba vzmetnice

TEST DI ASSORBIMENTO DELL’UMIDITÀ
Media di resistenza al vapore acqueo

Materasso comune

Materasso con air system

 
Vpoj vlage
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Preskus zračnosti 

spanje je zdravje!



SOL

SLADKORJI
VAJE ZA UM

ČUSTVENI ODNOSI

ŠPORTNA DEJAVNOST

 TELOVADBA

KOLESARJENJE

HOJA PO  
STOPNICAH

SPANEC

PIJAČE Z NIZKO  
VSEBNOSTJO ALKOHOLA

MASLO

OLJA

JAJCA IN SIRI

MLEKO - JOGURT

NEMASTNO MESO

RIBA

SADJE

TESTENINE, KROMPIR,  
RIŽ, KRUH

ZELENJAVA  
IN STROČNICE

VODA

PREMEHKA PODPORA
Nekoč je bilo običajno spati  
na zelo mehki podpori,  
kot je viseča mreža.

PRETRDA PODPORA
Nato je prišla izjemno trda  
ortopedska vzmetnica,  
vendar ...

ERGONOMSKA PODPORA
Danes so na voljo  
najnaprednejše vzmetnice
v kombinaciji z ustrezno  
mrežo in prevleko.

PO MASLOWU (1954)
Med fiziološkimi potrebami predstavlja spanje eno najpo-
membnejših, saj prespimo kar tretjino našega življenja, kako-
vost spanja pa vpliva na preostali del našega časa; zato je zdrav 
počitek, ki nam omogoča polnjenje baterij in ponovno odkriva-
nje naravnega fizičnega okrevanja, bistvenega pomena.

Dober počitek je odvisen od nekaj preprostih pravil:
• zagotovitev ustrezne podpore za hrbtenico,
• ustrezen elastični kontrast,
• ustrezna mikroklima. 
 Zato je pomembno, da je posteljni sistem celovit, kar 
 omogoča ustrezno ujemanje vzmetnice in mreže  
 posteljnega dna, kjer:
• je posteljno dno osnova za dober počitek, podobno kot 
 okostje za človeško telo: biti mora trdno, da zagotavlja  
 podporo, in hkrati prožno na pravih mestih, da omogoča  
 ustrezno podporo z ortopedskega vidika;
• vzmetnica, tako kot mišičevje v telesu, mora zagotavljati  
 elastičnost in ergonomičnost;
• prevleka, kakor koža, uravnava mikroklimo sistema postelje  
 in s tem zagotavlja higieno, regulacijo toplote, odvajanje vlage 
  in nadzor nad vonjavami.

Smernice za izbiro ustreznih živil in izboljšanje življenjskega 
sloga so navedene v piramidi Technogym® življenjskega sloga 
in dobrega počutja Wellness Lifestyle®. 

Novi koncept piramide, ki so ga izdelali in predlagali medicin-
sko-znanstveni raziskovalci Technogyma, vključuje, poleg pov-
zetka najbolj verodostojnih obstoječih prehrambenih piramid, 
na izviren način predstavljen pomen dnevnih aktivnosti, ki ga 
je treba pripisati najpomembnejšim dnevnim aktivnostim, ki 
omogočajo doseganje cilja dobrega počutja. 

Piramida Technogym® Wellness Lifestyle®

 FIZIOLOŠKE POTREBE

samouresničevanje

 potrebe po ugledu, spoštovanju

potrebe po pripadanju

potrebe po varnosti

LESTVICA ČLOVEŠKIH POTREB

Dobro spanje!

PRAVILNO SPANJE

POSTELJNI SISTEM

SPANEC

spanje je zdravje!

PREMEHKA PODPORA
Nekoč je bilo običajno spati  
na zelo mehki podpori,  
kot je viseča mreža.

PRETRDA PODPORA
Nato je prišla izjemno trda  
ortopedska vzmetnica,  
vendar ...

ERGONOMSKA PODPORA
Danes so na voljo  
najnaprednejše vzmetnice
v kombinaciji z ustrezno  
mrežo in prevleko.

PO MASLOWU (1954)
Med fiziološkimi potrebami predstavlja spanje eno najpo-
membnejših, saj prespimo kar tretjino našega življenja, kako-
vost spanja pa vpliva na preostali del našega časa; zato je zdrav 
počitek, ki nam omogoča polnjenje baterij in ponovno odkriva-
nje naravnega fizičnega okrevanja, bistvenega pomena.

Dober počitek je odvisen od nekaj preprostih pravil:
• zagotovitev ustrezne podpore za hrbtenico,
• ustrezen elastični kontrast,
• ustrezna mikroklima. 
 Zato je pomembno, da je posteljni sistem celovit, kar 
 omogoča ustrezno ujemanje vzmetnice in mreže  
 posteljnega dna, kjer:
• je posteljno dno osnova za dober počitek, podobno kot 
 okostje za človeško telo: biti mora trdno, da zagotavlja  
 podporo, in hkrati prožno na pravih mestih, da omogoča  
 ustrezno podporo z ortopedskega vidika;
• vzmetnica, tako kot mišičevje v telesu, mora zagotavljati  
 elastičnost in ergonomičnost;
• prevleka, kakor koža, uravnava mikroklimo sistema postelje  
 in s tem zagotavlja higieno, regulacijo toplote, odvajanje vlage 
  in nadzor nad vonjavami.

Smernice za izbiro ustreznih živil in izboljšanje življenjskega 
sloga so navedene v piramidi Technogym® življenjskega sloga 
in dobrega počutja Wellness Lifestyle®. 

Novi koncept piramide, ki so ga izdelali in predlagali medicin-
sko-znanstveni raziskovalci Technogyma, vključuje, poleg pov-
zetka najbolj verodostojnih obstoječih prehrambenih piramid, 
na izviren način predstavljen pomen dnevnih aktivnosti, ki ga 
je treba pripisati najpomembnejšim dnevnim aktivnostim, ki 
omogočajo doseganje cilja dobrega počutja. 

Piramida Technogym® Wellness Lifestyle®

 FIZIOLOŠKE POTREBE

samouresničevanje

 potrebe po ugledu, spoštovanju

potrebe po pripadanju

potrebe po varnosti

LESTVICA ČLOVEŠKIH POTREB

Dobro spanje!

PRAVILNO SPANJE

POSTELJNI SISTEM

SONNO

spanje je zdravje!

Ustrezna podpora  
z ordopedskega 

vidika

MREŽA
Elastičnost in 

ergonomičnost

Temperatura  
in higiena

VZMETNICA

Osnove Wellnessa  
so zmerna, vendar redna 

telesna aktivnost  
in zdrava prehrana.

 stopala meča medenica komolci rame glava

 stopala meča medenica komolci rame glava

 stopala meča medenica komolci rame glava



Aktivni zračni sistem Air System se popol-
noma prilagaja fiziološkim krivuljam hrbte-
nice za zagotavljanje pravilne telesne drže.
Glavni namen aktivnega zračnega sistema 
Air System je omogočanje podaljšanja 
hrbtenice v času nočnega počitka, 
sprožitev koristne rehidracije medvretenč-
nih ploščic in ohranjanje zdrave hrbtenice.

POMAGA OHRANJATI ZDRAVO 
HRBTENICO

Ko stojimo ali sedimo, medvretenčne 
ploščice absorbirajo udarce in pritisk 
med enim in drugim vretencem, kot 
pravi blažilniki. 

P O D N E V I

Ko ponoči v postelji počivamo v pra-
vilnem položaju, se pritisk v hrbtenici 
zmanjša, kar omogoča vrnitev tekočin v 
medvretenčne ploščice. 
Gre za sprožitev naravnega procesa 
hidracije medvretenčnih ploščic. 

P O N O Č I

spanje je zdravje!



Prevleka vzmetnice aktivnega zračnega sistema 
Air System je Micro Tencel® Air System,  
popolnoma naraven material, saj se pridobiva  
iz surovega evkaliptusovega lesa, ki prihaja iz traj-
nostnih in obnovljivih gozdnih površin,  
in je izdelan brez uporabe kemičnih snovi  
in dodatkov.
Tekstilni material Tencel® je mehak kot svila,  
odporen kot poliester, svež kot lan in topel  
kot volna, saj uravnava toploto, ter veliko bolj 
vpojen od bombaža. Pere se lahko pri 60 °C.

Obdelava  
z mikro-masažnim učinkom

za občutek popolnega udobja.

Patentirani sistem AIR SYSTEM®:
Zračno-prepustni stranski trak

je narejen iz posebne filtrirne koprene iz celuloze, 
opremljene z medeninastimi očesci,

ki zagotavljajo največjo mero higiene.

Ročaji za lažje
premikanje.

PREDNOSTI PREVLEKE AIR SYSTEM TENCEL® MICRO

V RAZLIČICI AKTIVNA REGENERACIJA
Zračno-prepustni stranski trak je narejen iz posebne 
filtrirne koprene iz celuloze z odprtinami. Omogoča 

največjo mero kroženja zraka.

Medicinski pripomoček Certifikat

Kvalifikacija medicinskih pripomočkov razreda 1 in oznaka CE omogočata, da se v državah članicah ES,  
v katerih je to predvideno, koristi davčna olajšava za zdravstvene stroške (15. člen UPR 917/86). 
Vzmetnice z lastnostmi proti preležaninam se lahko uvrščajo med medicinske pripomočke razreda 1 skladno s 
standardi, ki jih zahteva evropska Direktiva 93/42/ES. 20. februarja 2007 je bil izdan ministrski odlok za ustrezno 
upravljanje z medicinskimi pripomočki, ki ureja postopke za vpis medicinskih pripomočkov v register z dodelitvijo 
številke, namenjene sledljivosti in nadzoru na trgu.

Prevleka iz posebne srebrne  
proti stresne tkanine ASAA:
Preprečuje kopičenje elektrostatičnih nabojev.
Ovira elektromagnetna polja.
Naravno antibakterijsko sredstvo.

BREZ ELEKTROSMOGA

spanje je zdravje!



   
 

SPOMINSKA PENA  
Z MIKRO-MASAŽNIM UČINKOM
izboljša cirkulacijo in pomaga hrbtenici,  
da zavzame naravni položaj.  
Posebna oblika nudi mikro-masažni učinek.

SPOMINSKA PENA IZ MIKRO KAPSUL IZ GELA 
Spominska pena z mikro delci gela,
ki poveča občutek svežine. 

NOSILNI VLOŽEK
podpira ledveno območje in omogoča  
podaljšanje hrbtenice ter sproži  
koristno rehidracijo medvretenčnih ploščic  
in tako ohranja zdravo hrbtenico.

NOSILNA STRAN
Anatomska penasta stran s

 7 ločenimi območji.   

NOSILNA STRUKTURA
Sestava iz samostojnih kock omogoča  

popolno prilagodljivost na različne dele telesa.

OPREDELITEV POVRŠINE PROTI PRELEŽANINAM: 
podpora ali naprava za zmanjševanje ali sprostitev kontaktnega pritiska telesa na površino, z različnimi načini.

ZNAČILNOSTI POVRŠIN PROTI PRELEŽANINAM
Podpora mora zagotavljati: 
• zmanjšanje telesnega tlaka na podporni površini,
• zmanjšanje sile trenja in raztezanja (ali strižnega trenja, tj. sila, ki deluje na kožo v smeri,  
 ki je vzporedna s površino telesa, ob upoštevanju, da se največja škoda, ki jo povzroča trenje,  
 kaže v globokem tkivu),
• razpršitev toplote in vlage
• ohranjanje pravilne drže.

Vzmetnica
AKTIVNI ZRAČNI SISTEM  

AIR SYSTEM PRO

  

Vzmetnice z aktivnim zračnim sistemom  
AIR SYSTEM® so sestavljene iz 4 plasti,  
ki med seboj delujejo v sinergiji.

spanje je zdravje!



   
 

  

Vzmetnica
AKTIVNA REGENERACIJA

SPOMINSKA PENA 
Hrbtenici pomaga zavzeti naravni položaj  

in telesu nudi največjo mero udobja.

NOSILNA STRAN
Anatomska penasta stran  

s 7 ločenimi območji.

NOSILNA STRUKTURA
Sestava iz samostojnih kock omogoča  

popolno prilagodljivost na različne dele telesa.

Medicinski pripomoček Certifikat

Kvalifikacija medicinskih pripomočkov razreda 1 in 
oznaka CE omogočata, da se v državah članicah ES, 
v katerih je to predvideno, koristi davčna olajšava za 
zdravstvene stroške (15. člen UPR 917/86).

Prevleka iz posebne srebrne  
proti stresne tkanine ASAA:
Preprečuje kopičenje elektrostatičnih nabojev.
Ovira elektromagnetna polja. Naravno 
antibakterijsko sredstvo.

BREZ ELEKTROSMOGA

Zračno-prepustni stranski trak je narejen iz posebne 
filtrirne koprene iz celuloze z odprtinami.
Omogoča največjo mero kroženja zraka. Pri pritisku 
na vzmetnico se notranji zrak izloči, medtem ko se ob 
odvzemu pritiska zunanji zrak vanjo absorbira. 

To omogoča, da ponoči, z majhnimi gibi, zagotavljate 
kroženje zraka znotraj vzmetnice in tako preprečujete 
nastanek optimalnih pogojev za razmnoževanje pršic 
in plesni, in ohranjate največjo mero higiene.

Vzmetnice z aktivnim zračnim sistemom AIR SYSTEM® so sestavljene iz 3 PLASTI,  ki med seboj delujejo v sinergiji.

spanje je zdravje!



 

AKTIVNA MREŽA

Enojna 80/85x190/195/200 fiksna

OPOMBA: Mere za zakonsko posteljo 160/165/170/180 x 190/195/200 so sestavljene iz dveh  
posameznih mrež, opremljenih s kavljem za združevanje, ki omogoča ustrezno ergonomičnost  
in možnost enojne postelje za idealen in individualen način spanja.

Enojna 80/85x190/195/200 2 motorja

Enojna 90x190/195/200 fiksna 

Enojna 90x190/195/200 2 motorja

Ležišče in pol 120x190/195/200 2 motorja

ERGONOMSKE PLOŠČICE
Ploščice imajo različno nosilnost.
Črne ploščice so udobnejše in so običajno 
nameščene na področju glave ramen in nog.

OKVIR IN ZAŠČITE 
Okvir iz bukove vezane plošče, prekrite s 
celuloznimi vlakni, je prebarvan z nestrupenim 
premazom v barvi aluminija, ki je na dotik 
gladek kot svila. Robovi so prekriti s plastičnimi 
odbojniki iste barve.

ERGONOMSKE PLOŠČICE
Ploščice imajo različno nosilnost.
Rdeče ploščice imajo večjo nosilnost in so 
običajno nameščene na ledvenem območju, 
da podpirajo hrbet.

RAZLIČICA Z MOTORJEM
Mreža z dvema motorjema, daljinski upravljal-
niki s tremi načini premikanja in možnostjo 
infrardečega daljinskega upravljanja.

Ležišče in pol 120x190/195/200 fiksna 

Certificiran medicinski 
pripomoček razreda 1 

spanje je zdravje!



Ležišče in pol 120x190/195/200 fiksna 

 

AKTIVNI VZGLAVNIK
Vzglavnik 
AKTIVNI ZRAČNI SISTEM AIR SYSTEM KLASIK
priložena prevleka TENCEL MICRO® z zadrgo

Vzglavnik 
AKTIVNI ZRAČNI SISTEM AIR SYSTEM SKLEDICA
priložena prevleka TENCEL MICRO® z zadrgo

Vzglavnik 
AKTIVNI ZRAČNI SISTEM AIR SYSTEM ANATOMSKI
priložena prevleka TENCEL MICRO® z zadrgo

Podloga za vzglavnik
KLASIK – ANATOMSKI – SKLEDICA
TENCEL MICRO® AIR SYSTEM z zadrgo

TENCEL MICRO: Popolnoma naraven, mehek in 
odporen material, z izjemno sposobnostjo  
uravnavanja vlage, kar zmanjšuje rast bakterij.

Klasičen vzglavnik: Klasična oblika se prilagaja večini položajev 
med spanjem. Največja mera udobja za vse, ki imate radi klasičen 
vzglavnik.

Anatomski vzglavnik z dvojnim valom: Posebna oblika z dvojnim 
valom sledi krivulji vratu in se prilagaja elastično, brez ustvarjanja 
napetosti. Je učinkovito sredstvo proti težavam s smrčanjem.

Vzglavnik v obliki skledice: Posebna oblika skledice omogoča 
tri različne vrste uporabe: stran za vrat, za vse, ki imajo težave z 
bolečinami v vratu, stran za sprostitev, namenjeno običajnemu 
počitku, in klasično stran. Poleg tega je stran za sprostitev znižana, 
zaradi česar je vzglavnik primeren tudi za otroke.

Prevleka iz 
posebne srebrne proti 
stresne tkanine ASAA:
Preprečuje kopičenje 
elektrostatičnih nabojev.
Ovira elektromagnetna polja.
Naravno antibakterijsko sredstvo.

UDOBNA TORBA ZA PRENAŠANJE

BREZ ELEKTROSMOGA

spanje je zdravje!



Zastopnik:

DOMIZE, trgovina s pohištvom d.o.o.  
Markova ulica 6 b, 6000 Koper

M: +386 31 502 469
E:  info@domize.si
W:  www.domize.si  

spanje je zdravje!


