
OPTIMO 
HOTELSKI PROGRAM 
- ZA PRIJETNO 
BIVANJE VAŠIH 
GOSTOV 

www.optimo.si

Stran 01/14



UVODNIK

Optimo je razvil posebno linijo posteljnih sistemov za
namestitvene kapacitete. Program je tako namenjen hotelom in
hotelskim verigam, manjšim butičnim hotelom in vilam,
gradovom, apartmajem, penzionom, turističnim kmetijam,
hostlom, sobam, glamping namestitvam, gostiščem, planinskim
domovom in kočam, tematskim nastanitvam, kolesarskim
nastanitvam ipd.
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O NAS

Optimo, podjetje z več kot 60-letno tradicijo,  je danes 
eden največjih evropskih proizvajalcev posteljnih 
sistemov z eno najmodernejših in tehnološko dovršenih 
proizvodenj v tej panogi na svetu. 

V podjetju je zaposlenih 180 ljudi, letna proizvodnja znaša 
130.000 ležišč in 180.000 posteljnih vložkov.

. 
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PREDNOST 01

PREDNOST 03

N
AŠE PRED

N
O

STI

Visoka kakovost in udobje, robustnost in trpežnost so 
lastnosti, ki odlikujejo posteljne sisteme Optimo in 
zagotavljajo vrhunsko spanje. 

PREDNOST 02
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Širok nabor posteljnih sistemov za standardne,  
superior ali luksuzne sobe oziroma suite..

Trajnostne in okolju prijazne rešitve za spanje. 
Posteljni sitemi Optimo so CO2 nevtralni.



NAŠI PROJEKTI

Hoteli in butični, petični hoteli.
Penzioni in apartmaji.
Turistične kmetije in gostišča.

S posteljnimi sistemi Optimo je opremljenih že veliko počitniških 
objektov v Sloveniji in tujini:

Ponujamo širok nabor izdelkov in rešitev - od luksuznih ležišč za suite 
pa vse do posteljnih sistemov primernih za goste z alergijskimi 
težavami. Ponudbo prilagodimo vašim željam in potrebam gostov.
.
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NAŠA KOLEKCIJA
Kolekcija Optimo za hotele in ostale prenočitvene objekte je izdelana iz visokokakovostnih, 
trpežnih materialov, ki jih odlikuje visoka vzdržljivost,  udobje in dobro počutje skozi celotno 
življenjsko dobo. Materiali zagotavljajo najvišje higienske standarde, prevleke so snemljive, 
pralne na 60 stopinj C in primerne za alergike. Kolekcija  ponuja rešitve za standardne, superior
in luksuzne sobe.
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AUSTROFLEX POSTELJA AFX VOLANDO 



STANDARDNI IZDELKI
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Posteljni vložek z 28 vzmetnimi letvami z dvojnimi kapami skrbi za 
odlično prilagajanje telesu in omogoča regulacijo trdote v hrbtnem 
delu.

ULTIMO S

To izjemno vzdržljivo ležišče zagotavlja posebno prijetno 
klimo, maksimalno podporo in spanje brez napetosti. 
Sestavlja ga 7consko jedro z vzmetmi v žepkih in 7conska 
obloga iz pene.

GLOBAL REGULAR



STANDARDNI IZDELKI
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Posteljni vložek Ultimo Top KF z 28 vzmetnimi letvicami z dvojnimi 
kapicami zagotavlja popolno prilagajanje telesu in omogoča 
regulacijo trdote v hrbtnem delu. Vzglavje in vznožje je ročno 
nastavljivo.

ULTIMO TOP KF

To edinstveno ležišče iz hladno valjane EMC pene 
optimalno razbremeni hrbtenico in zagotavlja izjemno 
ergonomsko udobje brez napetosti. Prevleka s tencel 
vlakni nudi optimalno spalno klimo.

GLORIA E 500



SUPERIOR IZDELKI
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Okvir je narejen iz visokokakovostnega lesa z 28 vzmetnimi letvami in 
nosilnimi kapami iz trajno elastičnega Tectela. Prilagodljivi spust 
ramen zagotavlja ergonomsko idealen ugrez ramen. Izdelek odlikuje 
samodejna prilagoditev v coni medenice in udobje od roba do roba. 
Vzglavje in vznožje je ročno nastavljivo.

VANEO LKF

Odprta celična struktura 7conskega jedra iz EMC zračne pene 
zagotavlja razbremenitev hrbtenice in suho spalno klimo. Visoka 
volumenska masa poskrbi za dolgotrajno nespremenljivo ležalno 
udobje. Prevleka je narejena iz inovativne dvojne tkanine s 
tencelnimi vlakni.

ERGOSAN E 500



SUPERIOR IZDELKI
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28 vzmetnih letev s prekrivnimi nosilni duo kapami skrbi za izvrstno 
prilagoditev telesu in spremenljivo ležalno udobje od roba do roba. 
Prilagodljiv spust ramen zagotavlja ergonomsko idealen ugrez 
ramen. Model odlikuje samodejna prilagoditev v coni medenice na 
vsak ležalni položaj.

AVIONO S

Jedro visoko udobnih 25 cm je sestavljeno s posamičnimi vzmetmi v 
žepkih. Zgornja plast je iz conske EMC hladne pene, visokokakovostno 
vlakno iz multifilamenta v prevleki je posebej mehko in nežno, 
inovativna Double Face tehnika pletenja pa povečuje pretok zraka. 
Stranski vgrajeni robovi omogočajo lažje vstajanje.

CALLEA C 300



LUKSUZNI IZDELKI
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Posteljni vložek sestavlja zunanji okvir iz masivnega bukovega lesa z 
integriranim jedrom z valjastimi vzmetmi v žepkih in ergonomskimi 
conami, obdanimi z visoko kakovostno peno. Aktivna tkanina prevleke 
je narejena iz mehkih, nežnih visoko kakovostnih mikrofilamentnih 
vlaken.

CALLEA B 600 S

Bogato, 26 cm visoko ležišče, s posamično ovitimi valjastimi vzmetmi v 
žepkih 1000 kos na2/m2. Različne trdote v predelu ramen, lordoze in 
medenice skrbijo za ergonomsko pravilno spalno udobje. Zgornja sloja 
iz conske odprtoporne EMC hladne pene nudita perfektno podporo 
prilagajanja telesu in dolgotrajno uporabo.

CALLEA C 500



LUKSUZNI IZDELKI
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58 patentiranih gibljivih prožnih elementov Tectel z 232 točkami za 
ležanje bo razvajalo vaše telo v vsakem položaju ležanja s točkovnim 
podpiranjem telesa. Možna je brezstopenjska nastavitev vzglavja in 
vznožja, motor je v višini okvirja z vgrajeno funkcijo spuščanja v sili.

AUSTROFLEX AFX R MASTER

Ležišče Austroflex je ležišče, ki na novo definira standard spalnega 
udobja. Izdelano je iz visokokakovostne hladne pene aerDURA®, ki 
nudi vrhunsko spanje z nespremenjenim udobjem. Popolno udobje pri 
ležanju zagotavlja prefinjen 3D izrez jedra. Mehka pena in globlji conski 
izrez v predelu ramen poskrbita za optimalno prileganje ramenu.

AUSTROFLEX AFX S 200



NAŠ KONTAKT
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Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem svetovali in vam ponudili
optimalne rešitve glede na vaše želje in potrebe. 

TELEFON

INTERNET

EMAIL

 07 30 47 748

info@optimo.si
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