
PODNICE MOBA
Vaši dnevni in nočni počitki bodo s 

pravilnim načinom ležanja pripomogli
k razbremenitvi celotnega telesa in k 

boljšemu počutju.

PODNICE............................
ZA KVALITETEN  IN 
UDOBEN  SPANEC

www.moba.si

O PODJETJU
............................

Podjetje s tradicijo v predelavi 
masivnega lesa od hlodovine 

do končnega produkta.

Moba d.o.o.,
je vodilno slovensko podjetje, ki že 22 let proizvaja 
visoko  kvalitetne posteljne vložke. Naloge, ki nam 
jih narekujejo naša delovna mesta, opravljamo po 
svojih najboljših močeh. 

Stremimo k temu, da tisto, kar počnemo, opravimo 
najbolje, kar se da učinkovito in v čim krajšem času. 
Naš asortima izdelkov je vse za zdravo in udobno 
spanje.
  
Poleg posteljnih podnic vam lahko nudimo tudi 
masivno posteljo ob kateri lahko zagotovimo tudi 
primerno vzmetnico za vaše udobje. Zaupamo 
naravi, zato so tudi naši produkti iz izbranega 
slovenskega lesa.

Moba d.o.o.
Na žago 6, 8351 Straža, Slovenia 

 
+386 7 30 68 400 
narocila@moba.si 

www.moba.si

NIRVANA 
MOTOR

MEDICO 
LUX

LASTNOSTI LASTNOSTI

TEHNIČNI PODATKI TEHNIČNI PODATKI

Regulatorji trdote v ledvenem predelu Regulatorji trdote v ledvenem predelu 

Elastične kape segajo do zunanjega roba vzdolžne letve Možnost dviga vzglavja - MEDICINSKO ERGONOMSKI DVIG

Višina podnice Višina podnice

Število letvic Število letvic

Material letvic Material letvic

Dobavljive dimenzije Dobavljive dimenzije

9cm 5cm

26/28 26/28

breza breza

90 x 200cm 80,90,100,120,140 x 190/200cm

Možnost dviga vzglavja in vznožja s pomočjo motorja Elastične kape segajo do zunanjega roba vzdolžne letve

- primerno za uporabo na vseh vzmetnicah
- NOVO MEDICINSKO LEŽIŠČE
- medicinsko zasnovan dvig vzglavja 
- ležišče je odlična izbira pri odpravljanju smrčanja. 
- regulatorji trdote v ledvenem predelu

- regulatorji trdote v ledvenem delu
- dvig vzglavja in vznožja s pomočjo motorja
- primerna za vse vrste postelj

Dvignjeno vzglavje od ledvenega dela navzgorUdobje s pritiskom na gumb

Z dvignjenim vzglavjem od ledvenega dela navzgor, je 
medicinsko zasnovano ležišče, posebno primerno za 
ljudi, ki imajo težave z refluksom (zgago). Prav tako 
njegovo uporabo, zaradi odlične medicinske zasnove 
priporočamo tudi po operativnih posegih ali pri teža-
vah z dihanjem. 

Podnica zasnovana v sodelovanju s terapevti, gastro-
enterologi in ortopedi. S posebnim ravnim motorjem 
omogoča vgradnjo tudi v novejše, nižje postelje, ki 
do sedaj niso imele možnosti motoriziranega dvi-
ga. Prilagoditev podnice nudi enkratno sproščujoče 
počutje tudi vašim nogam.

NOVO
MEDICINSKO
LEŽIŠČE



TW FIX  
SPECIAL

TW GN  
SPECIAL

ROYAL GN  

NASTAVLJIVO
VEČ-TOČKOVNO
LEŽIŠČE

DVIŽNO
POSTELJNO
DNO

- dodatno stabiliziran ledveni predel
- kombinacija vzmetnih letvic in krožnikov
- dodatna zaščita pred umazanijo in vlago

- več consko ležišče
- regulatorji trdote za prožnejši ledveni del
- za večje obremenitve
- elastične kapice za dodatno vzmetenje

- stabilni mehanizem za dvigovanje  
- primerno za vse vrste vzmetnic 
- nastavljivo vzglavje za sprostitev vratnih vretenc 
-elastične kapice za dodatno vzmetenje

- regulatorji trdote za prožnejši ledveni del 
- elastične kapice za dodatno vzmetenje 
- priporočamo za zakonske in enojne postelje 
- primerno za vse vrste vzmetnic

Razbremenitev ramenskega in vratnega predela.  Priporočamo za zakonske in enojne posteljeDvižno posteljno dno za izboljšanje  
regulacijskih procesov

Več - točkovno ležišče za boljšo oporo telesu

Medicinsko zasnovani regulatorji trdote v obliki 
obroča omogočajo spreminjanje trdote ležišča na 
vsaki letvici posebej, ramenske cone pa poskrbijo za 
razbremenitev ramenskega in vratnega predela. Let-
vice so prevlečene z alu zaščito, ki ščiti ležišče pred 
umazanijo in vlago.

Podnica je primerna za močnejše ljudi ter za tiste, 
ki bi radi povišali svoje ležišče. Z uporabo posebnih 
ojačitev in materiala je nosilnost vzmetnice do kar 
180kg. Podnica je primerna za vse vrste vzmetnic.

Več conska podlaga z nastavitvijo dviga vzglavja in 
vznožja pripomoreta k boljšemu počitku in razbre-
menitvi hrbtenice. Vaš dnevni, nočni počitek, branje 
knjige in gledanje TV,  bo s takim načinom ležanja  
pripomogel k razbremenitvi celotnega telesa.

Več consko ležišče iz brezinega lesa nudi izjemno 
dobro oporo telesu. Model vam z vzmetenjem do 
zunanjega roba lezišča, nudi možnost individulane 
nastavitve trdote. Ležišče priporočamo za zakonske 
postelje in z enojno vzmetnico. Primerno je za vse 
vrste vzmetnic.

LASTNOSTI LASTNOSTI LASTNOSTI LASTNOSTI

TEHNIČNI PODATKI TEHNIČNI PODATKI TEHNIČNI PODATKI TEHNIČNI PODATKI

Več - consko lezišče Nastavljivo vznožje za sprostitev nog Regulatorji trdote v ledvenem delu Več consko ležišče

Regulatorji trdote v ledvenem delu Regulatorji trdote za prožnejši ledveni del Elastične kape segajo do zunanjega roba vzdolžne letve Posebna ramenska cona, regulatorji trdote v ledvenem predelu

Višina podnice Višina podnice Višina podnice Višina podnice

Število letvic Število letvic Število letvic Število letvic

Material letvic Material letvic Material letvic Material letvic

Dobavljive dimenzije Dobavljive dimenzije Dobavljive dimenzije Dobavljive dimenzije

6cm 6,5cm 7cm 8cm

26/28 26/28 26/28 letvic 26/28

breza breza breza breza

80,90,100,120,140 x 190/200cm 80,90,100,120,140 x 190/200 cm 80,90,100,120,140 x 190/200cm 80,90,100,120,140 x 190/200cm

Elastične kape segajo do zunanjega roba vzdolžne letve Dvignjeno vzglavje in vznožje za lažje vstajanje Dodatno udobje in zaščita za vašo vzmetnico Kombinacija vzmetnih letvic in diskov – obročev

PREMIUM


