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SCALLEO

Prilagojeno spalnemu tipu

BOXSPRING



Kraljevsko  
postlano.

Spati, po  utiti se udobno in   rpati mo  . Ekskluzivni BOXSPRING-
posteljni sistemi Optimo vam podarijo, kar imate pravico pri  akovati. 
Uživajte v neprimerljivi kombinaciji visokega udobja, prefinjenega  
ro  nega dela,   istih linij in popolnega udobja. Doživite popolnoma novo 
dimenzijo spalne kulture, ki nudi zadovoljstvo na najvišjem nivoju.

SCALLEO nudi individualno ležalno udobje zaradi uporabe visoko kakovostnih materialov, do zadnje podrobnosti ergonomsko 
optimirane oblike in ergonomsko pravilne uskladitve prilagoditvenih območij med boxspring podnožjem, ležiščem in toperjem. 
Izbirate lahko med številnimi kombinacijami in si ustvarite popolnoma individualno SCALEO boxspring posteljo.

Izbirate lahko med štirimi različno prešitimi vzglavnimi končnicami, ki so dobavljive v štirih različnih višinah 99, 109, 119 in 129 
cm, med dvema različnima podnožjema (TFK in TFK 1000), tremi ležišči in štirimi toperji. Vse vzglavne končnice in obe podnožji 
so dobavljivi v treh različnih vrstah blaga, vsaka vrsta v šestih različnih barvnih odtenkih.

Opcijsko nudi SCALLEO asortiman vzglavnike v dveh različnih dimenzijah (45 x 45 cm ali 70 x 45 cm) in plete, ki so prilagojeni 
velikosti postelje, različnih oblik in barv.

SCALLEO nudi udobje in funkcionalnost do najmanjše podrobnosti. Zaradi tega sta obe podnožji (TFK in TFK 1000) serijsko 
opremljeni s praktičnim dodatkom, ki dodatno preprečuje drsenje izbranega ležišča.

Scalleo vzglavje 03 / višina 119 cm / blago Stone 17Scalleo vzglavje 04 / višina 119 cm / blago Atlantik 10



SCALLEOSCALLEO

Vzglavna kon  nica v 4  
izvedbah in 4 višinah.

Izberite podnožje v želeni dimenziji, dobavljivo 
v dveh razli  nih udobjih (TFK in TFK 1000). 
Idealno podnožje za vaše dobro po  utje.
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Možne dimenzije

vse dimenzije v cm

Vzglavniki in pregrinjala 
opcijsko dobavljivi.

Lebde  a optika zaklju  uje elegan-
tno skupno sliko. Opcijsko lahko 
izbirate med tremi tipi nog.

Opremite svojo boxspring posteljo popolnoma po 
svojem okusu. Izberite svojo posteljo med tremi  
razli  nimi vrstami blaga in šestimi barvnimi odtenki.

Dopolnite svoje ležiš  e z enim izmed  
štirih toperjev za popolno ležalno udobje. 
(Glej stran 4.)
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DOBAVLJIVO 
OPCIJSKO

Scalleo vzglavje 01 / višina 129 cm / blago Talos 22

Scalleo vzglavje 02 / višina 119 cm / blago Atlantik 03

Box TFK 1000
( do 1000 vzmeti/m2)

Box TFK

Scalleo podnožje

99, 109, 119, 129  

Višina vzglavja

vse dimenzije v cm

TFK 1000 TFK
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Dopolnite svoje ležiš  e z enim izmed toperjev. Za popolno ležalno 
udobje prilagojeno vašemu spalnemu tipu.

Kraljevsko udobje

Box Line 700

Več consko žično jedro v žepkih (540 vzmeti/2 m²) v kombinaciji z zračno aktivno 
oblogo iz hladne pene, ki skrbi za ergonomsko pravilno podporo hrbtenice. Skupaj 

z visoko kvalitetno prevleko v Micro-Modal kvaliteti za prijetno, suho in higiensko 
spalno klimo.

Box Line 500

40RGH2 H320 *540 / 
2 m223

Brezkončno dobro ležalno udobje. Ekskluzivno žično jedro v žepkih (1000 
vzmeti/2 m²) in consko razporejena visoko kakovostna hladna pena ter bogata 

prevleka iz viskozne tkanine prepriča z absolutno telesno prilagoditvijo in trajno 
življenjsko dobo. Prevleka izjemno regulira toploto in vlago v postelji in s tem garantira suho 

in higiensko spalno klimo.

Callea Prestige

2226 55RGH2 H3
*1000 / 
2 m2 VI
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AFASER VERSTEPPT 600g
pro m2
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Topper Box Line KS
točkovna elastična hladna 
pena

Topper Callea Prestige
zračno aktivna hladna pena

Topper Callea T 750
Vita Talalay – 100 % naravni 
lateks

Topper Box Line Gel
hladna pena z gel udobjem
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DOBAVLJIVO 
OPCIJSKO

Zaradi visokega števila vzmeti v žepkih, ki so razporejeni pravilno na telesne 
oblike, nudi ekskluzivno jedro (1000 vzmeti/2 m²) v kombinaciji s consko hladno 

peno maksimalno točkovno elastičnost in telesno prilagoditev. Skupaj z visoko kvalitetno 
prevleko v Micro-Modal kvaliteti za prijetno, suho in higiensko spalno klimo.

50RGH2 H32225
*1000 / 
2 m2


