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STROKOVNJAKI ZA SPANJE

36 M
ES

EC
EV EOM 0%

Slogan “WE MAKE THE WORLD’S BEST MATTRESS™” (Delamo najboljše vzmetnice na svetu) je rezultat 80 letnega razvoja, 
inovacij na področju tehnologije, udobja, izdelave in izgleda.

Priznani proizvajalec vzmetnic že od 1931

PERFECT DREAM
Kombinacija pen različnih trdot z žepkastim vzmetenjem. 
Nadvložek omogoča večje prilagajanje telesu med spanjem. Višina 30cm.

Ob nakupu ležišča manjših dimenzij, za isto ceno odnesete enako 
ležišče večjih dimenzij. Velja za naslednje dimenzije:

PLAČAJ ODNESI
90x200 cm                          120x200 cm
120x200 cm                       140x200 cm

140x200 cm                         160x200 cm
160x200 cm                         180x200 cm
180x200 cm                         200x200 cm

€509 €659
90x200cm                       120x200cm 120x200cm 140x200cm €659 €709

140x200cm 160x200cm €709 €829
160x200cm  180x200cm €829 €899

PLAČAJ ODNESI

PLAČAJ 
MANJŠE

ODNESI  
VEČJE

PLAČAJ 
MANJŠE

ODNESI  
VEČJE
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Kralj med vzmetnicamiKombinacija udobja in podpore

Ekskluzivna linija kakovostnih ležišč
5 Star Collection je nova linija ležišč, ki je na voljo ekskluzivno samo v trgovinah Harvey Norman. Naši strokovnjaki so po preteklih izkušnjah kupcev izdelali novo linijo 
ležišč, ki še izboljša vaš spanec. Izbrani materiali so kakovostni in nudijo ustrezno oporo, kar omogoča pravilen položaj telesa med spanjem, 3D tkanina pa zagotavlja boljše 
prezračevanje ležišča. Nova linija ležišč 5 Star Collection poleg udobnega spanca ponuja tudi nov, atraktiven videz. 

- VEČ CONSKO LEŽIŠČE

- ŽEPKASTO VZMETENJE

- HR PENA

- ZRAČNA 3D TKANINA

- ANTIBAKTERIJSKA TKANINA

36 M
ES

EC
EV BREZ POLOGA

BREZ OBRESTI*
EOM 0%

BENTE PLUS
Žepkasto vzmetenje s 6cm PU pene na obeh straneh, 
antibakterijska snemljiva prevleka s 4 stransko zadrgo,
pralna na 600C. Višina 27cm.

SAVOY
Kombinacija žepkastega vzmetenja in PU pene. 
Antibakterijska prevleka s 3D tkanino za boljše 
prezračevanje, pralna prevleka na 400C. Višina 24cm.

EMBRACE NEW
Kombinacija PU pene in spominske pene 4cm, 
antibakterijska silver+ tkanina, snemljiva pralna 
prevleka na 400C. Višina 26cm.

HYBRID FRESH
7 consko ležišče, kombinacija mini žepkastega vzmetenja, 
profilirane spominske pene z obeh strani in zgoraj VISCO 
elastična pena 4cm. Antibakterijska prevleka pralna na 600C. 
Višina 30cm.

MONTPELIER
5 consko žepkasto vzmetenje,  prevleka v kombinaciji 
s svilo, kombinacija LATEX-a, spominske pene in GEL pene.
Višina 38cm.

Med svetovno priznanimi vzmetnicami je KING KOIL sinonim za kakovost in inovativnost pri izdelavi. 
Z ergonomsko obliko njihove vzmetnice lajšajo zdravstvene težave in omogočajo kakovostnejše in udobnejše spanje. 

Posteljni vložek KINGSBURY
Kombinacija GEL pene in spominske pene omogoča 
maksimalno prilagoditev. Svila v prevleki omogoča  
nežen dotik in nemoteno spanje. Višina 36cm.

Posteljni vložek LENSINGTON
Žepkasto vzmetenje. Nad vzmetenjem posebna plast GEL 
pene za maksimalno udobje. Višina 38cm.

€599 €759
90x200cm                       120x200cm

120x200cm 140x200cm €759 €829
140x200cm 160x200cm €829 €979
160x200cm  180x200cm €979 €1.059

PLAČAJ ODNESI

€849 €1.059
90x200cm                       120x200cm

120x200cm 140x200cm €1.059 €1.169
140x200cm 160x200cm €1.169 €1.349
160x200cm  180x200cm €1.349 €1.489

PLAČAJ ODNESI

120x200cm 140x200cm €969 €1.079
140x200cm 160x200cm €1.079 €1.249
160x200cm  180x200cm €1.249 €1.359

PLAČAJ ODNESI

€429 €549
90x200cm                       120x200cm

€589 €749
90x200cm                       120x200cm

€369 €479
90x200cm                       120x200cm

€299 €379
90x200cm                       120x200cm

€769 €969
90x200cm                       120x200cm

120x200cm 140x200cm €549 €629
140x200cm 160x200cm €629 €689
160x200cm  180x200cm €689 €749

PLAČAJ ODNESI
120x200cm 140x200cm €749 €899
140x200cm 160x200cm €899 €949
160x200cm  180x200cm €949 €1.090

PLAČAJ ODNESI

120x200cm 140x200cm €479 €569
140x200cm 160x200cm €569 €639
160x200cm  180x200cm €639 €679

PLAČAJ ODNESI
120x200cm 140x200cm €379 €469
140x200cm 160x200cm €469 €499
160x200cm  180x200cm €499 €569

PLAČAJ ODNESI

PLAČAJ 
MANJŠE

ODNESI  
VEČJE

PLAČAJ 
MANJŠE

ODNESI  
VEČJE

PLAČAJ 
MANJŠE

ODNESI  
VEČJE

PLAČAJ 
MANJŠE

ODNESI  
VEČJE

PLAČAJ 
MANJŠE

ODNESI  
VEČJE

PLAČAJ 
MANJŠE

ODNESI  
VEČJE

PLAČAJ 
MANJŠE

ODNESI  
VEČJE



Izkusite nov način spanja s podporo, ki omogoča sproščen in miren spanec.  Napredna podporna tehnologija v sodobnih vzmeteh spremlja vašo težo in gibanje 
med spanjem in se neodvisno prilagaja potrebam vašega telesa, tako da se spočijete in se zbudite popolnoma prenovljeni. Prednost ležišča SEALY CLASSIC 

je v udobnem jedru in podporni ter stabilni box strukturi.  Vzmeti iz titana prenesejo večjo obremenitev in omogočajo udobnejši spanec.

PREDSTAVLJAMO NAJNOVEJŠE UDOBJE V SPANJU 36 M
ES

EC
EV BREZ POLOGA

BREZ OBRESTI*
EOM 0%

*36 mesecev brez obresti EOM 0% v sodelovanji s Summit Leasing Slovenija (Velja za oddelka pohištvo in spalnice.)
V naši trgovini vam nudimo možnost pridobitve hitrega potrošniškega kredita z odplačilno dobo 36 mesecev v sodelovanju s podjetjem Summit Leasing Slovenija za komitente vseh bank, ki so imetniki bančne debetne kartice in transakcijskega računa, ki omogoča odprtje direktne bremenitve. Pridobi ga lahko oseba, ki ni mlajša od 18 let in starejša od 78 let ob poteku direktne 
bremenitve, in je državljan Republike Slovenije, ter je zaposlena v Republiki Sloveniji ali državah Evropske Unije ali upokojena. Hitri potrošniški kredit do 12 mescev lahko pridobijo tudi tuji državljani s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, zaposleni pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji za nedoločen čas. Ob nakupu predložite osebni dokument, davčno številko, bančno debetno 
kartico in dokumentacijo potrebno za pridobitev kredita. Za pridobitev kredita mora vaša plača oz. pokojnina znašati vsak 544 EUR. Minimalni znesek kredita je 125 EUR, maksimalni znesek kredita je 5.000 EUR. Minimalni znesek obroka je 10 EUR.
Reprezentativni primer kredita: vrednost predmeta financiranja znaša 1.000,00 EUR, plačilo z bančno debetno kartico: 100,00 EUR (10 %); skupni znesek kredita je 900,00 EUR, trajanje kredita 36 mesecev, mesečni obrok znaša 25,00 EUR; skupni znesek za plačilo brez plačila z bančno debetno kartico znaša 900,00 EUR; letna kreditna obrestna mera znaša 0%; stroški odobritve so 0,00 EUR, stroški zavarovanja terjatev so 0,00 
EUR. Efektivna obrestna mera znaša 0,00% na dan 21.6.2016. Za izračun efektivne obrestne mere se upoštevajo skupni stroški kredita za potrošnika, razen dajatev in stroškov, ki jih mora potrošnik plačati pri nakupu blaga ali storitev ne glede na to, ali gre za kreditno ali gotovinsko transakcijo, ter stroškov, ki jih potrošnik plača zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz kreditne pogodbe. Efektivna obrestna mera je izračunana glede na 
dogovorjeno časovno obdobje kreditne pogodbe ter glede na pogoje in roke za izpolnitev obveznosti dajalca kredita in potrošnika iz reprezentativnega primera. Efektivna obrestna mera je izračunana ob predpostavki, da kreditna obrestna mera in stroški, ki vplivajo na efektivno obrestno mero, ostanejo enaki začetni višini in se uporabljajo do poteka veljavnosti kreditne pogodbe.

Splošni plačilni pogoji so na voljo v trgovini. Ljubljana, Letališka c. 3D, 1000 Ljubljana, tel.: 01/585 50 00, Koper, Ankaranska c. 3C, 6000 Koper, tel.: 05/6100 100, Celje, Kidričeva ul. 26A, 3000 Celje, tel.: 03/425 00 50, Novo mesto, Ljubljanska c. 95, tel.: 07/309 99 20, 8000 Novo mesto in Maribor, Bohova 1A, 2000 Maribor, tel.: 02/300 48 50. Trgovine v Ljubljani, Kopru, Celju in Mariboru so odprte od ponedeljka 
do petka od 09.00 do 21.00 ure, ob sobotah od 09.00 do 20.00 ure. Trgovina v Novem mestu je odprta od ponedeljka do petka od 8.00 do 20.00, v soboto od 9.00 do 19.00. Ob nedeljah so trgovine v Ljubljani, Mariboru in Kopru odprte od 10.00 do 15.00 ure. Obiščite tudi spletno trgovino www.harveynorman.si.  Pridružujemo si pravico do tiskarskih napak, pomot, tehničnih sprememb, možnosti dobav, sprememb 

postopkov in programa. Navedene so maloprodajne cene v EUR, z vključenim DDV. Ponudba velja od 21. julija 2016 do 31. julija 2016 oziroma do razprodaje zalog. Fotografije so simbolične. Dekoracijski dodatki na slikah niso vključeni v ceno, veliko pa jih lahko kupite v naših trgovinah ali na naši spletni strani.  

Trdna DuraFlex 
struktura ležišča

BOX struktura
podpora in stabilnost

Vzmeti iz
TITANA

ComfortCore
udobno jedro

EKSKLUZIVNO V HARVEY NORMANU
HibridClassic

SEALY CLASSIC
Kombinacija žepkastega vzmetenja in spominske pene z ojačano 
BOX strukturo. Snemljiva pralna prevleka. Višina 29cm.

120x200cm 140x200cm €1.490 €1.869
140x200cm 160x200cm €1.869 €2.190
160x200cm  180x200cm €2.190 €2.490

€1.249 €1.490
90x200cm                       120x200cm

€44,90 Vzglavnik LATEX NATUR
70x40 cm, lateks, pralna prevleka 400C

€25,89 Prevleka za blazino JAKARTA
74x48 cm, 100% saten

€115,90 Prevleka za odejo JAKARTA
200x200 cm, 100% saten

€95,89 Prevleka za odejo JAKARTA
140x200 cm, 100% saten€59,90 Vzglavnik VISCO MED

41x61x13cm, ergonomsko oblikovana spominska 
pena, pralna prevleka 400C, 

TRD VZGLAVNIK

€19,90 €24,90 Vzglavnik MEMORY
50x70cm, spominska pena, 3D volumetrični 
trak in prilagodljiva višina

MEHAK VZGLAVNIK

€79 Vzglavnik GEL MEMORY 
70x40 cm, spominska pena in gel, 
pralna prevleka 400C

SREDNJE TRD VZGLAVNIK

SREDNJE TRD VZGLAVNIK

PLAČAJ 
MANJŠE

ODNESI  
VEČJE

PLAČAJ ODNESI


