
2 0 0 0 T

P R E H O D 
EKSPERIMENTALNI STUDIO



P R E H O D 
EKSPERIMENTALNI STUDIO

2 0 0 0 T



MOJSTROVINA 
SPALNEGA UDOBJA

Osvoji vas takoj, ko jo preizkusite.

Ni pomembno, kako ležite v njej, 
vedno vas podpira na najboljši način 

ob izjemnem udobju.

PRIDRUŽITE SE SPOČITIM LJUDEM

PREHOD & HÄSTENS



POSTELJA 2000T DAJE VEČ
KOT LAHKO PRIČAKUJETE

KO NEKAJ ČASA SPITE V NJEJ,
ŠELE UGOTOVITE NJENO IZJEMNOST

2000T 



hästens

2000T

SPANJE V NJEJ JE PRAVO DOŽIVETJE
NAREJENA JE ZA VSE, KI CENIJO SPANJE

04

Vrhunska postelja 2000T je ustvarjena z namenom, da vas zasvoji. 
Združuje najvišjo kakovost in izjemno spalno udobje. Narejena je ročno in iz 
najboljših naravnih materialov. Vsaka podrobnost pri njeni izdelavi ima svoj 
namen.

Postelja 2000T je plod večletnega iskanja najboljšega spanca ustvarjalcev 
postelj Hästens, kjer so združili vse svoje bogato znanje, spretnosti in 
izkušnje.

Skrivnost postelje je v edinstveni zasnovi, sestavi materialov in mojstrski 
ustvarjalnosti. Sestav skrbno izbranih naravnih materialov je natančno 
premišljen in izpopolnjen do zadnje konjske dlake.
Ko ležite v njej, vam daje občutek, kot bi počivali na oblaku. V njej boste 
spali povsem drugače in predvsem se boste zjutraj zbudili spočiti in 
naspani.

SANJSKA POSTELJA 2000T ZDRUŽUJE VSE NAJBOLJŠE, KAR POSTELJA 
LAHKO IMA.
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2000T
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MOJSTROVINA ZA VRHUNEC SPALNEGA UDOBJA

Postelja 2000T ni samo postelja, ampak pravi spalni sistem z dovršeno in 
skrbno načrtovano kombinacijo 34 plasti naravnih materialov na stabilnem 
lesenem ogrodju. Postelja deluje kot celota in zagotavlja enak občutek 
udobja na celotni njeni površini. Ustvarjena kombinacija plasti konjske žime, 
volne in bombaža postelji 2000T daje posebno prožnost, občutek mehkobe 
in potrebno zračnost. Prav zračnost ima ključno vlogo pri ustvarjanju 
najboljšega udobja med spanjem. 
Tri ločene plasti vzmeti skupaj delujejo tako, da telesu dajejo najboljšo 
možno podporo. Postelja se prilagaja gibanju telesa, ki ga partner v postelji 
ne zazna. 
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VRHNJA
ŽIMNICA

SREDNJA 
VZMETNICA

OSNOVNA 
VZMETNICA

Prerez postelje 2000T prikazuje razporeditev materialov v vseh treh delih 
postelje, podnožju, vzmetnici in žimnici.
Vsaka postelja je skrbno ročno izdelana in vse stopnje ročne izdelave so 
posebej nadzorovane, od sestavljanja posameznih delov ogrodja, ročne-
ga razporejanja žime v posameznih plasteh in  zlaganja plasti materialov 
do šivanja prevleke in stranskih robov vzmetnice ter njenega natančnega 
prešitja. Ko izkusimo kakovost postelje, se zavemo vrednosti vloženega 
časa in truda pri njeni izdelavi.
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2000T

POSTELJA 2000T BO IZDELANA 
SAMO ZA VAS IN PO VAŠI MERI
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Izberite tkanino za svojo posteljo in jo oblecite tako, da vam bo vedno všeč. 
Čeprav so postelje največkrat oblečene v ikonično tkanino Hästens z 
modrim karo vzorcem “blue check”, ki je tudi njen zaščitni znak za kakovost 
in za zagotavljanje najboljšega spanca, lahko izberete karo vzorec v drugi 
barvi. V vsakem primeru bo vaša postelja 2000T odražala elegantno lepoto. 

Tkanina za postelje je izdelana iz izbranega bombaža najvišje kakovosti, 
barvanega z ekološkimi in zdravju neškodljivimi barvami. Žakarska vezava s 
45 nitmi na kvadratni centimeter ji zagotavlja potrebno čvrstost, da postelja 
dolgo časa ohrani svojo obliko.
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FINISHING TOUCHE

Postelja 2000T bo izdelana samo za vas, zato vse zunanje podrobnosti 
lahko oblikujete povsem po svoji meri. 

Izberite si obliko hrbtišča in tkanino zanj v ustrezni barvi, izberite noge in 
posteljnino iz najfinejših naravnih tkanin.

Izbira s posteljo 2000T skladne posteljnine vam omogoči, da bo 
vaše spalno udobje zares popolno. Posteljnina Hästens vključuje 
najfinejše vzglavnike in plimoje iz gosjega puha ter prevleke zanje iz 
najkakovostnejšega egiptovskega bombaža, lanu ali modal vlaken. Izbira 
tkanin za prevleke je zelo široka in obsega saten, perkal, tvil, fil-à-fil in 
žakard vezave, vse v več izbranih barvah.

URESNIČITE SVOJE OBČUTKE 
IN POSTELJI DODAJTE OSEBNI ZNAČAJ 
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MOJSTROVINA UDOBJA



PRIDRUŽITE SE SPOČITIM 
LJUDEM

Obiščite eksperimentalni studio PREHOD, 
kjer si v našem HÄSTENS SHOP & SLEEP SPA postelje 

lahko ogledate in jih tudi preizkusite.

Strokovno SVETOVANJE in TESTIRANJE 
bo možno vsak dan v dogovorjenem terminu.

NAROČITE SE:  
040 623 352 

hastens@prehod.si

NAROČITE KATALOG: 
hastens@prehod.si

Več o posteljah Hästens:  
WWW.HASTENS-POSTELJE.SI



SLEDITE NAM

EKSPERIMENTALNI STUDIO PREHOD  I  SMLEDNIŠKA C. 64A  I  KRANJ  
HASTENS@PREHOD.SI  I  +386(0)4 281 03 00  I  WWW. HASTENS-POSTELJE.SI

  OUTDOOR LUXURY  I  OUT JE IN
HÄSTENS  I  SHOP & SLEEP SPA
ÇA M’A TOUCHÉ  I  LUX EVENTS
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