
Sedežne garniture    PoStelje Po meri    vzmetnice    odeje

Dutovlje 128/B, 6221 Dutovlje



odeje, nadvložki, vzglavniki

PoStelje Po meri

vzmetnice

Sedežne garniture

DLuks je podjetje z večletno tradicijo v izdelavi oblazinjenega pohištva. Naše sedežne 
garniture, dvosedi, trosedi, počivalniki, zofe in divani so narejeni po meri v skladu z vašim 
naročilom, željami in zamislimi z možnostjo kombinacije širokega izbora najrazličnejših 
materialov, barv in modelov. Izmere sedežne garniture naredimo na vašem domu. Sedežno 
garnituro, ki je unikatna, edinstvena in popolnoma prilagojena vam in vašemu prostoru, 
vam na dom brezplačno dostavimo.

Naš program poleg izdelave oblazinjenega pohištva in tapetništva zajema tudi izdelavo 
visoko kvalitetnih ortopedskih vzmetnic (tako standardnih dimenzij kot tudi po meri).



loriSedežna garnitura

•  izdelava po meri 
•  leŽišče in predal



irena Sedežna garnitura



irena luxSedežna garnitura



lili Sedežna garnitura



klemenSedežna garnitura



meri Sedežna garnitura



klaraSedežna garnitura

ŽepKaSTe vzmeTi



Sara lux Sedežna garnitura

val vzmeTi



SaraSedežna garnitura

val vzmeTi



Sara z imitacijo lesa Sedežna garnitura

val vzmeTi



makSSedežna garnitura



   aja lux PoSteljaaja



anteja    PoStelja

•  višina Brez vzmeTniCe



vzmetnice

PalaS

•	višina	23	cm
•	5-consko	žepkasto	jedro	nudi	izjemno	podporo	in	prilagajanje	telesu
•	4-centimetrska	plast	pene	HR	elastike	za	popolno	udobje

•  snemljiva in pralna prešita elastik prevleka iz 400 g 
bombaža (teflonska in antibakterijska zaščita)

•  bombažna prevleka
•  pena HR elastik 1 cm
•  valjana bela vata
•  boksirano s peno 6 cm

metroPol

•	višina	24	cm
•	5-consko	žepkasto	jedro	nudi	izjemno	podporo	in	prilagajanje	telesu
•	4-centimetrska	plast	spominske	pene	popolnoma	objame	telo
•	1-centimetrska	plast	HR	elastik	pene	za	dodatno	udobje

•  snemljiva in pralna prešita elastik prevleka iz 400 g 
bombaža (teflonska in antibakterijska zaščita)

•  bombažna prevleka
•  spominska pena 4 cm
•  pena HR elastik 1 cm
•  valjana bela vata
•  boksirano s peno 6 cm

Poskrbeli bomo
za vaš zdrav in udoben počitek.



ortoPedik

•	višina	20	cm
•	vzmetnica,	ki	zagotavlja	izvrstno	ležalno	udobje
 in oporo hrbtenici
•	priporočamo	jo	vsem,	ki	želijo	kvalitetno	ležalno	udobje

• vata 200 g, prešita tkanina
• sp. skorja in pena
• filc 1400 g
• boksirano s peno 6 cm
• bonel vzmeti 2,2 mm

klaSik

•	višina	20	cm
•	klasična	vzmetnica	z	mehkejšo	ležalno	površino

• vata 200 g, prešita tkanina
• sp. skorja in pena
• filc 1200 g
• bonel vzmeti 2,2 mm

klaSik

Vzmetnice Ortopedik, Klasik, Palas in Metropol so zračne vzmetnice, ki 

nudijo dobro oporo hrbtenici med počitkom. Vsi štirje modeli vzmetnic 

imajo dolgo življenjsko dobo in niso zahtevni za vzdrževanje. Izdelani 

so iz kvalitetnih materialov, ki se dobro prilagajajo telesu. Vzmetnice 

so na voljo v vseh standardnih dimenzijah, na vašo željo pa vam 

izdelamo tudi vzmetnice izven serijskih dimenzij, kot so na primer 

vzmetnice za otroško posteljo.

vzmetnice



vzglavniki   odeje   nadvložki

klasik oblikovan

spominska
pena

lateks

nadvložki

odeje

vzglavniki



PreŠite odeje   



Naročila, izmere in informacije

Dutovlje 128/B, 6221 Dutovlje
 05 764 22 28
 05 764 22 29
 041 644 019
 dluks@siol.net
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Zakaj izbrati sedežno garnituro 
podjetja DLuks in kakšne so njene 
prednosti?

izdelava po naročilu 

visoka kvaliteta izdelave

visoka kvaliteta vgrajenih materialov

kratki roki dobave

brezplačna dostava

izjemno ugodne cene izdelkov




