Sestavni deli vodne postelje LECTUS

®

prevleka
Antialergical
Pralnost in antialergijska obdelava prevleke zagotavljata visoko stopnjo higiene.
DrySleep
Izbrani materiali in način izdelave zagotavljata hitro sušečo prevleko, ki v vaše
spanje prinaša svežino in udobje.

DoubleJersey
Dvojni material zgornje prevleke omogoča
dobro zračenje.
Stretchable
Raztegljiva prevleka pri modelih Florrens
in Verona zagotavlja izvrstno prilagajanje
vodne postelje telesu.

Prednosti kakovostne izdelave

Vzglavna stranica
Za doplačilo lahko izbirate med različnimi modeli oblazinjenih in lesenih
vzglavnih stranic. Nudimo vam veliko
različnih modelov ter veliko število
različnih barv lesa in blaga (mikrotkanina oz. umetno usnje).

MicroCare
MicroCare pletenina pri modelu Florrens
je zaradi antielergijske obdelave primerna
tudi za alergike.
SilverLine
SilverLine pletenina pri modelu Verona
vsebuje srebrna vlakna, ki delujejo
antialergijsko in imajo antistatičen učinek.

okvir
OneComponent Cavity
Tovarniško sestavljen okvir v eno celoto,
ki ga ni potrebno privijačiti na nosilno
ploščo, omogoča lažje postiljanje. Sistem
zagotavlja obstojnejšo obliko in natančno
prilagajanje sestavnih delov.

LeatherBorder
Pri modelu Verona je stranski rob izdelan
iz umetnega usnja, ki omogoča preprosto
čiščenje ter preprečuje zadrževanje pršic.
To lastnost še posebej cenijo alergiki in
astmatiki.

FrameInsulation
Debelejše izolativno dno okvirja zmanjšuje
porabo energije in zmanjša nepotrebno
težo vodne postelje.

Made in EU
Po naših proizvodnih specifikacijah
izdelujejo vodna jedra v Avstriji, karbonske
grelce pa v Nemčiji. Ostali sestavni deli
so narejeni v Sloveniji. Lastna proizvodnja
nam zagotavlja popolno kontrolo sestavnih delov, natančno izdelavo, možnost
izbire kakovostnih materialov in kratke
dobavne roke.
Garancija dobrega nakupa
Možnost vračila postelje v roku 30 dni od
nakupa zagotavlja nakup brez tveganja.

jedro

Servis na domu
Stalna ekipa redno zaposlenih monterjev
in serviserjev ter lastni vozni park zagotavljajo hiter in kakovosten servis na domu.

Bottom Seam Construction
Posebna tehnologija izdelave razbremenjenih zvarov na dnu vodnega jedra
zmanjša pritisk na le-te ter podaljšuje
življenjsko dobo vodnih jeder.

Stable Wave Reduction
100 % dušenje valovanja je izvedeno
s sistemom dušilcev z izjemno visoko
gostoto materiala, dodatno ojačitveno
mrežo in podlogo v ledvenem delu.

3D CornerSeam
Vogalni zvari so izdelani v posebni 3D
tehniki, kar zmanjšuje možnost poškodb.

Comfort In&Out
Večplastni sistem izdelave penastega
okvirja z mehko in široko zgornjo plastjo
omogoča udobno leganje in vstajanje.
FrameReinforced
Dodatno vgrajena PVC letev povečuje
trdnost okvirja in tako zmanjšuje možnost
deformacije.

ThickCover
Prevleke na Lectus posteljah so debelejše
in kompaktnejše od večine drugih prevlek
na tržišču. Teža prevleke pri modelih Florrens in Verona je več kot 1000 gr/m2,
kar zagotavlja izjemno
spalno udobje.

HQvinyl
Za miren spanec smo izbrali najboljši vinyl
s posebno reliefno strukturo, ki zmanjšuje
trenje in tako podaljšuje življenjsko dobo.

StraightFrame
Edini okvir na trgu z ravno stranico, ki uporabniku zagotavlja udobno leganje in vstajanje ter podaljšuje življenjsko dobo postelje.

LumbarSupport
Dodatna podpora v ledvenem delu, zagotavlja udobno spanje tudi močnejšim osebam.
MattressSheet
Prvi in edini smo svojim kupcem ponudili
rjuhe iz frotirja, posebej izdelane za vodna
jedra, ki olajšajo vzdrževanje higiene vaše
vodne postelje.
ThermoCheck
Folijski termometer, ki je prilepljen na
vodno jedro, uporabniku omogoča preverjanje temperature vodnega jedra in
delovanje grelnih elementov.

varnostni
bazen

grelec
Lectus CarbonHeater
Karbonski grelec Lectus, izdelan posebej
po naših navodilih, ima na grelni foliji tovarniško odtisnjena slovenska navodila za
uporabo. Ustreza najvišjim kakovostnim in
varnostnim standardom ter je energetsko
varčen.

Nosilni podstavek
V ceno vsake vodne postelje LECTUS® je
že vključen nosilni podstavek v črni barvi.
Posteljo lahko vgradimo tudi v obstoječ
posteljni okvir ali jo dobavimo brez nosilnega podstavka. Po želji lahko izbirate barvo
in višino podstavka ter število predalov.

13 let izkušenj
Dolgoletne izkušnje ter več kot 8000
zadovoljnih uporabnikov nam zagotavlja
vodilno mesto med slovenskimi ponudniki
vodnih postelj.

HeavyDuty Liner
Zaradi vzdržljivosti je varnostni bazen izdelan iz enakega materiala kot vodna jedra.
CornerReinforced
Vogali varnostnega bazena so
dodatno ojačani.
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