Pokukajte v LECTUS®

Penasti okvir
V stabilno celoto unikatno sestavljen okvir ter napredni materiali vam
zagotavljajo udobje in trajno stabilnost.

Odkar se je naše podjetje leta 2006 odločilo za lastno proizvodnjo in
nadaljnji razvoj vodnih postelj LECTUS®, so naši interni strokovnjaki razvili
in izpilili številne napredne inovacije, ki se skrivajo za udobjem in estetiko
naših vodnih postelj.

Prevleke in toperji
Izbirate lahko med različnimi prevlekami in toperji, dodatnimi zgornjimi sloji
ležišča, ki vam nudijo dodatno podporo, zračnost ali udobje. Več na straneh:
18–19
Antialergical

Antibakterijska in higienična odličnost

SilverLine

Antialergijsko in antistatično delovanje

DoubleJersey, DrySleep

Hitro sušenje in popolno zračenje

Streachable, ThickCover

Super raztegljivost in nadpovprečna kompaktnost
prevlek

Air-Tex in toperji:
LetiCell, SoftFeel, Spring

Svoje ležišče lahko kadarkoli nadgradite z
inovativnimi funkcionalnimi prevlekami in toperji, ki
vam nudijo dodatno podporo, zračnost ali udobje

Soft Top, StraghtFrame,
Comfort In & Out

Odlično udobje med spancem,
leganjem ter vstajanjem

Multilayer Straight System,
FrameReinforced, FrameInsulation

Odlična trdnost, izolacija in trajnostna
stabilnost

OneComponent Cavity

Enostavno postiljanje

Posteljno pohištvo
Za vse, ki jim poleg kakovosti veliko pomenita tudi
estetika in praktičnost, smo poskrbeli s številnimi
možnostmi vzglavnih stranic in podstavkov.
•V
 ceno vsake vodne postelje Lectus je že vključen
nosilni podstavek različnih odtenkov.
Več na strani 22.
•O
 b doplačilu lahko izbirate tudi med različnimi
modeli oblazinjenih in lesenih vzglavnih stranic.
Več na straneh: 24–27

Zakaj nam lahko zaupate
Proizvedeno v Sloveniji
Lastna proizvodnja nam
zagotavlja popolno kontrolo
sestavnih delov, natančno
izdelavo in kratke dobavne roke.

Vodno jedro in grelni sistem

Možnost vgradnje

Trpežni zvari jedra, popolno dušenje valovanja in
napreden nastavljiv ogrevalni sistem poskrbijo, da
je srce vašega Lectusa v odlični formi leta in leta.

Bottom Seam Construction,
3D CornerSeam

Trpežnost in dolgoletna vzdržljivost
spodnjih in kotnih zvarov

LLS – Lectus Logic Support

Vgrajeni podporni sistem za optimalno lego
hrbtenice

HQvinyl, MatressSheet

Inovativna izbira materiala in unikatne
zaščitne rjuhe, ustvarjene posebej za vodne
postelje

Stable Wave Reduction

Original LECTUS
CarbonHeater,
ThermoCheck, Lectus
CarbonDigital
®

Visokokakovostni dušilci valovanja vam in
partnerju omogočajo miren spanec, brez
valovanja
Energijsko varčen ogrevalni sistem je
ustvarjen po najvišjih slovenskih in evropskih
standardih kakovosti in varnosti, vgrajen
folijski termometer pa vam omogoča tudi
preverjanje temperature

Vodno posteljo lahko vgradimo
tudi v obstoječi posteljni okvir ali
pa jo dobavimo brez nosilnega
podstavka.

Garancija varnega nakupa
Če se na vodno posteljo ne bi
mogli navaditi, jo lahko v 30 dneh
vrnete in uveljavite garancijo
varnega nakupa.

Varnostni bazen
Zanesljiv in vzdržljiv varnostni bazen je optimiziran tako,
da zagotavlja resnično varno uporabo.
CornerReinforced,
Double Safety PP100

Super ojačitve za miren spanec

HeavyDuty Liner

Za boljšo vzdržljivost je varnostni
bazen izdelan in enakega
materiala kot vodna jedra

Servis na domu
Naša interna strokovna ekipa vas
v primeru vseh rednih servisov
in morebitnih popravil obišče na
domu v copatih.

24 let izkušenj
Dolgoletne izkušnje in izjemno
število kupcev nam zagotavljata
vodilno mesto med slovenskimi
ponudniki vodnih postelj.

