
NARAVNI VZGLAVNIKI
BONATURA
Katalog vzglavnikov z naravnimi polnili 2021

www.bonatura.si



VELIKOSTI VZGLAVNIKOV

XS 
(20x40 cm)

S 
(30x40 cm)
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(40x80 cm)

XXL 
(60x80 cm)

V lastni proizvodnji izdelujemo popolnoma naravne 
vzglavnike v 7 različnih dimenzijah in z 12 različnimi 
polnili, ki nudijo nežno masažo in svilnato mehkobo. 
Vzglavniki Bonatura so narejeni ročno iz popolnoma 
naravnih in okolju prijaznih sestavin - 100% gosto tkanega 
bombaža in naravnega polnila. V primerjavi s klasičnimi 
vzglavniki, so polnjeni z rastlinskimi in živalskimi polnili, 
ki so naravna polnila, kar lahko zagotavlja udoben in 
naraven spanec. Med rastlinska polnila sodijo luščine 
semen ajde, luščine semen pire, luščine semen prosa, 
kapok preja, oblanci cemprina ter češnjeve koščice. 
Med živalskimi polnili najdemo kroglice (kosmiče) ovčje 
volne, kameljo volno, gosje perje in konjsko žimo.Vsa 
polnila so naravna, brez umetnih dodatkov in kemikalij.
 
Prepričani smo, da bomo zadovoljili še tako zahtevno 
stranko in našli rešitev za udoben spanec in tegobe, ki 
vas pestijo pri spanju.

Vzglavniki Bonatura morajo ustrezati tako vam kot vaši 
koži. Zato so prevleke vzglavnikov izdelane iz tekstila, ki 
je podvržen strogim kontrolam. Izdelek z mednarodno 
ekološko oznako Oeko Tex Standard 100 je prijazen do 
vaše kože. Za še več zdravja in udobja priporočamo 
zunanjo prevleko Bonatura!
 
Med številnimi oznakami, ki spremljajo tekstilne izdelke, 
se najbolj razveselimo tistih, ki nam sporočajo, da izdelek 
ne vsebuje nevarnih snovi in je zato prijazen ljudem in 
okolju. Takšne oznake so okoljske oznake, med katere 
uvrščamo tudi Oeko-Tex® Standard 100, ki že vse od 
leta 1992 označuje tista oblačila ali tekstilne izdelke, 
ki so uspešno opravili preverjanje vsebnosti škodljivih 
snovi, da bi s tem kar najbolj zmanjšali tveganja za 
zdravje.

Glede kakovosti ne sklepamo kompromisov. Vaše dobro 
počutje je na prvem mestu.



Glavne prednosti naravnega ajdovega vzglavnika, 
zakaj lahko pripomore pri kvaliteti vašega spanja ali 
počitka so:
• uravnavanje toplote - pozimi greje, poleti hladi
• prevodnost vlage, kar preprečuje znojenje
• prožnost in zračnost, kar preprečuje razvoj pršic, zato 

je primeren vsem z alergijami na pršice in astmatike
• anatomsko prilagajanje - luščine se popolnoma 

prilagodijo vratu in glavi
• mikromasaža
• pozitivno prevajanje energije zaradi oblike ajdovih 

luščin

Vzglavnik ne zagotavlja le visoko stopnjo ugodja 
ampak lahko lajša tegobe pri:

• migreni (glavobolu)
• bolečinah v vratnem delu hrbtenice, ramenih, 

zatilju in glavi
• nespečnosti
• v sklepih 
• izboljšuje prekrvavitev

AJDOV VZGLAVNIK

UPORABA
Ajdov vzglavnik je primeren za vse od 5 leta starosti, ki si želijo 
kvaliteten, udoben in naraven spanec.

POLNILO
100% naravno polnilo-termično (toplotno) obdelane, sortirane in 
ročno prečiščene ajdove luščine.

PREVLEKA
Izdelana iz posebej izbranega mehkega in gosto tkanega 100% 
bombaža.

VZDRŽEVANJE IN NEGOVANJE
Vzglavnik ima všito zadrgo, ki omogoča pranje prevleke na 60°. 
Pranje polnila ni priporočljivo. Praktična zadrga prav tako 
omogoča dodajanje, odvzemanje, menjavo ali čiščenje polnila. 
Priporočamo, da vzglavnik  vsaj 2 krat letno prezračite, da se 
polnilo prevetri  in vas ponovno očara z vonjem narave.

Glavna značilnost ajdovih luščin je naravni 
antioksidant in rutin, ki deluje antivirusno in blago 
antibakterijsko. V primerjavi z drugim naravnim 
polnilom (luščinami pire) so bolj sipke, kar 
vzglavniku daje še večjo mehkobo. Luščine nudijo 
masažni učinek-mikromasažo, zato lahko pomagajo 
pri različnih bolečinah. Vzglavnik vas bo očaral z 
nežno kiselkastim vonjem ajde.

Vedno prava izbira
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Glavne prednosti naravnega pirinega vzglavnika, 
zakaj lahko pripomore pri kvaliteti vašega spanja ali 
počitka so:

• uravnavanje toplote - pozimi greje, poleti hladi
• prevodnost vlage, kar preprečuje znojenje
• prožnost in zračnost, kar preprečuje razvoj pršic
• mikromasaža
• anatomsko prilagajanje- luščine se popolnoma 

prilagodijo vratu in glavi

Vzglavnik ne zagotavlja le visoko stopnjo ugodja 
ampak lahko lajša tegobe pri:

• migreni (glavobolu)
• bolečinah v vratnem delu hrbtenice, ramenih, 

zatilju in glavi
• nespečnosti
• v sklepih 
• izboljšuje prekrvavitev

PIRIN VZGLAVNIK

UPORABA
Pirin vzglavnik je primeren za vse od 5 leta starosti, ki si želijo 
kvaliteten, udoben in naraven spanec.

POLNILO
100% naravno polnilo, termično (toplotno) obdelane, sortirane in 
ročno prečiščene luščine. Odstranjeni so prašni delci.

PREVLEKA
Izdelana iz posebej izbranega mehkega in gosto tkanega 100% 
bombaža.

VZDRŽEVANJE IN NEGOVANJE
Vzglavnik ima všito zadrgo, ki omogoča pranje prevleke na 60°. 
Praktična zadrga prav tako omogoča dodajanje, odvzemanje, 
menjavo ali čiščenje polnila-luščin. Priporočamo, da vzglavnik  
vsaj 2 krat letno prezračite, da se polnilo prevetri  in vas ponovno 
očara z vonjem narave.

Glavna značilnost pirinih luščin je naravna 
vsebnost kristalov kremenčeve kisline, ki delujejo 
na telo kot zdravilna glina. V primerjavi z drugimi 
polnili so bolj trmaste in grobe, a kljub temu mehke 
in žametne na dotik. Luščine nudijo masažni 
učinek - mikromasažo, zato lahko pomagajo pri 
različnih bolečinah. Vzglavnik vas bo očaral z 
nežnim vonjem sena.

Primeren za počitek in spanje
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Glavne prednosti naravnega mešanega vzglavnika, 
zakaj lahko pripomore pri kvaliteti vašega spanja ali 
počitka so: 

• uravnavanje toplote - pozimi greje, poleti hladi 
• prevodnost vlage, kar preprečuje znojenje 
• prožnost in zračnost, kar preprečuje razvoj pršic, 

zato je primeren vsem z alergijami na pršice 
• anatomsko prilagajanje- luščine se popolnoma 

prilagodijo vratu in glavi mikromasaža

Vzglavnik ne zagotavljajo le visoko stopnjo ugodja 
ampak lahko lajša tegobe pri: 

• migreni (glavobolu) 
• bolečinah v vratnem delu hrbtenice, ramenih, 

zatilju in glavi 
• nespečnosti 
• v sklepih
• izboljšujejo prekrvavitev

MEŠANI VZGLAVNIK (AJDA - PIRA) 

UPORABA
Mešani vzglavnik je primeren za vse od 5 leta starosti, ki si želijo 
kvaliteten, udoben in naraven spanec.

POLNILO
100% naravno polnilo – sortirane in ročno prečiščene, ter termično 
obdelane pirine luščine in  ajdove luščine.

PREVLEKA
Izdelana iz posebej izbranega mehkega in gosto tkanega 100% 
bombaža.

VZDRŽEVANJE IN NEGOVANJE
Vzglavnik ima všito zadrgo, ki omogoča pranje prevleke na 
60°. Pranje polnila ni priporočljivo. Praktična zadrga prav tako 
omogoča dodajanje, odvzemanje, menjavo ali čiščenje polnila-
luščin. Priporočamo, da vzglavnik  vsaj 2 krat letno prezračite, da 
se polnilo prevetri  in vas ponovno očara z vonjem narave.

Glavna značilnost ajdovih luščin je naravni antioksidant 
in rutin, ki delujejo antivirusno in blago antibakterijsko. 
Glavna značilnost pirinih luščin je naravna vsebnost 
kristalov kremenčeve kisline, ki delujejo na telo kot 
zdravilna glina. Mešani vzglavnik ima polnilo ajdovih in 
pirinih luščin v enakih količinah. Luščine nudijo masažni 
učinek-mikromasažo, zato lahko lahko pomagajo pri 
različnih bolečinah. Vzglavnik vas bo očaral z vonjem 
narave.

Zagotavlja potrebno podporo pri spanju
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Glavne prednosti naravnega prosenega vzglavnika, 
zakaj lahko pripomore pri kvaliteti vašega spanja ali 
počitka so:

• nudi izjemno mehko podporo za vzglavnik  
polnjen z luščinami

• anatomsko prilagajanje - luščine se popolnoma 
prilagodijo vratu in glavi

• luščine ohranjajo svojo obliko
• zelo tiho polnilo

Vzglavnik ne zagotavljajo le visoko stopnjo ugodja 
ampak lahko lajša tegobe pri:

• migreni (glavobolu)
• bolečinah v vratnem delu hrbtenice, ramenih, 

zatilju in glavi
• nespečnosti

PROSENI VZGLAVNIK

UPORABA
Proso vzglavniki so primerni za vse od 5 leta starosti, ki si želijo 
kvaliteten, udoben in naraven spanec.

POLNILO
100% naravno polnilo-sortirane in ročno prečiščene prosene 
luščine.

PREVLEKA
Izdelana iz posebej izbranega mehkega in gosto tkanega 100% 
bombaža.

VZDRŽEVANJE IN NEGOVANJE
Vzglavnik ima všito zadrgo, ki omogoča pranje prevleke na 60°. 
Praktična zadrga prav tako omogoča dodajanje, odvzemanje, 
menjavo ali čiščenje polnila-luščin. Priporočamo, da vzglavnik  
vsaj 2 krat letno prezračite, da se polnilo prevetri  in vas ponovno 
očara z vonjem narave.

Glavna značilnost prosenih luščin je okrogla 
oblika, ki zagotavlja gosto, mehko podporo, zaradi 
česar vzglavniki deluje zelo razkošno. Luščine so 
zelo tihe in presenetljivo gladke ter v celoti podprejo 
težo glave in vratu, ne da bi izgubile svojo obliko. 
Zaradi majhne strukture luščin so vzglavniki udobni 
tudi z več polnila, zato so primerni za vse, ki imate 
radi višje vzglavnike. Vzglavnik vas bo očaral z 
vonjem po mlinu.

Za udobno sprostitev v vsakem trenutku
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Glavne prednosti kapok vzglavnika so:

• odbija vlago, zaradi česar je neprimeren na 
pršice, plesni, bakterije

• naravni hipoalergen - ne povzroča alergij
• svilnata mehkoba  »kot nežen otroški dotik«
• naravni puh
• trajnost - močna vlakna zagotavljajo daljšo dobo 

uporabe
• okolju in ljudem prijazen
• odlično prilagajanje

Vzglavniki in blazine polnjeni s puhasto organsko 
kapok prejo, nudijo razkošno mehkobo in sposobnost 
dezintegratorjev. Kapok plavajoča naravna vlakna 
se pogosto uporabljajo kot alternativa volni in 
sintetičnemu lateksu in so popolnoma prilagodljiva. 

KAPOK VZGLAVNIK

UPORABA
Kapok vzglavnik je zaradi nežnosti in svilnate mehkobe lahko 
primeren tudi za dojenčke od 1 leta starosti.

POLNILO
100% naravno polnilo - organska kapok preja.

PREVLEKA
Izdelana iz posebej izbranega mehkega in gosto tkanega 100% 
bombaža.

VZDRŽEVANJE IN NEGOVANJE
Vzglavnik je skupaj s polnilom pralen na 60°. Kapok polnilo pred 
spanjem samo z rokami zrahljamo. Vzglavnik ima všito praktično 
zadrgo, ki omogoča dodajanje, odvzemanje, menjavo ali čiščenje 
polnila. Priporočamo, da vzglavnik vsaj 2 krat letno prezračite, da 
se polnilo prevetri in vas ponovno očara z vonjem narave.

Glavna značilnost kapok preje je izjemna lahkost, saj prostornino preje 
sestavlja kar 80% zrak, zato deluje kot naravni puh. Kapok vzglavnik je 
ročno izdelan iz 100% bombaža in finega rastlinskega vlakna podobnega 
bombažu, ki je znotraj votlo in prevlečeno z naravno antibakterijsko 
substanco. Je organski pliš, naravno mehki, svilen, zdrav in je odlična 
naravna alternativa. Kar 8-krat je lažji od bombaža, je brez vonja in nudi 
izjemno mehkobo svile. Kapok preja je eden redkih gozdnih proizvodov, 
ki je 100% organski in pri svoji rasti, proizvodnji  ter uporabi nima 
škodljivega vpliva na okolje. Vzglavnik je enostavno nastavljiv, da ustreza 
vaši glavi, vratu v vsakem položaju med spanjem. Vzglavnik je brez vonja.

Popolno udobje
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Glavne prednosti volnenega polnila so:

• uravnavanje toplote-pozimi greje, poleti hladi
• mehkost, kar nudi udobje
• kompaktnost in lahkost
• odvajanje vlage, kar preprečuje znojenje
• anatomsko prilagajanje - prilagodi se vratu in 

glavi
• prilagodljivo polnilo za vse položaje spanja 
• prožnost in zračnost

UPORABA
Volnen vzglavnik je lahko primeren za vse od 1 leta starosti, ki si 
želijo kvaliteten, udoben in naraven spanec.

POLNILO
100% naravno polnilo – volnene kroglice (slovenska ovčja volna iz 
eko reje).

PREVLEKA
Izdelana iz posebej izbranega mehkega in gosto tkanega 100% 
bombaža.

VZDRŽEVANJE IN NEGOVANJE
Vzglavnik ima všito zadrgo, ki omogoča pranje prevleke na 
60°. Pranje polnila ni priporočljivo. Volnene kroglice čez čas 
samo z rokami zrahljamo. Praktična zadrga prav tako omogoča 
dodajanje, odvzemanje ali  menjavo volne. Priporočamo, da 
vzglavnik  vsaj 2 krat letno prezračite.

Glavna značilnost volnenega polnila je odlična toplotna izolativnost, kar 
daje vzglavniku uporabnost tako pozimi kot poleti. Polnilo lahko vsebuje 
kar 30% vode in še vedno ne deluje vlažno. Vzglavnik tako zagotavlja 
prijeten spanec brez potenja, saj volna nase veže vlago in jo tudi hitro 
odda. Zato onemogoča razvoj plesni, mikroorganizmov in pršic. Primeren 
je tudi za alergike na pršice, saj volna odbija prah in pršice. Volnene 
kroglice kljub svoji mehkobi nudijo optimalno oporo vratu in glavi. V 
primerjavi z vzglavniki polnjenimi z luščinami je izjemno mehek in lahek.

Za zdravo in udobno spanje
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VOLNENI VZGLAVNIK (OVČJA VOLNA)



Glavne prednosti volnenega polnila so:

• higroskopnost
• odvajanje vlage (preprečuje znojenje)
• zračnost 
• mehkost (udobje)
• prožnost
• lahkost
• prilagodljivost polnila (za vse spalne položaje)
• uravnavanje toplote-pozimi greje, poleti hladi

Naravna kamelja volna ne zagotavljajo le visoko 
stopnjo ugodja ampak lahko pomaga pri:

• glavobolu
• migrenah
• nespečnosti
• blaži revmatske težave in
• blaži bolečine pri kroničnih obrabah vretenc

VOLNENI VZGLAVNIK (KAMELJA VOLNA)

UPORABA
Vzglavnik polnjen s kameljo volno je lahko primeren za vse od 3 leta 
starosti, ki si želijo kvaliteten, udoben in naraven spanec.

POLNILO
100% naravno polnilo – kamelja volna.

PREVLEKA
Izdelana iz posebej izbranega mehkega in gosto tkanega 100% 
bombaža.

VZDRŽEVANJE IN NEGOVANJE
Vzglavnik ima všito zadrgo, ki omogoča pranje prevleke na 
60°. Pranje polnila ni priporočljivo. V kolikor polnilo operete, ga 
je potrebno popolnoma posušiti. Polnilo po potrebi z rokami 
zrahljamo. Praktična zadrga prav tako omogoča dodajanje, 
odvzemanje ali  menjavo volne. Priporočamo, da vzglavnik 
večkrat letno prezračite. Volna je živalskega izvora in mokro 
polnilo ima še toliko bolj izrazit vonj.

Glavna značilnost tega polnila je, da ustvarja posebej prijetno spalno 
okolje. Zelo dobro vpija vlago in zagotavlja stalno spalno klimo. Je 
odlična toplotna izolativnost, kar daje vzglavniku uporabnost tako 
pozimi kot poleti. Polnilo lahko nase veže vlago in še vedno ne deluje 
vlažno. Vzglavnik tako zagotavlja prijeten spanec brez potenja, saj volna 
nase veže vlago in jo tudi hitro odda. Zato onemogoča razvoj plesni, 
mikroorganizmov in pršic. Volnene kroglice kljub svoji mehkobi nudijo 
optimalno oporo vratu in glavi. V primerjavi z vzglavniki polnjenimi z 
luščinami je izjemno mehek in lahek. Slabost: kljub čiščenju in pranju 
polnila je še vedno prisoten nežen vonj.

Za prijetno spalno okolje
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Glavne prednosti pernatega polnila so:

• mehkost (udobje)
• kompaktnost
• stabilnost
• odvajanje vlage (preprečuje znojenje)
• zračnost 
• lahkost
• uravnavanje toplote-pozimi greje, poleti hladi

PERNATI VZGLAVNIK

UPORABA
Pernati vzglavnik je primeren za vse od 2 leta starosti, ki si želijo 
kvaliteten, udoben in naraven spanec.

POLNILO
100% naravno polnilo –oprano račje perje.

PREVLEKA
Izdelana iz posebej izbranega mehkega in gosto tkanega 100% 
bombaža.

VZDRŽEVANJE IN NEGOVANJE
Občasno rahlo pretresite. 
Svetujemo, da polnilo skozi zadrgo odstranite in prevleko operete 
na 60°. Vzglavnik s polnilom je pralen na 40°, z nizkim številom 
obratom. Odsvetuje se pretirana raba detergenta za perilo in 
kemičnih sredstev. Po pranju je potrebno vzglavnik popolnoma 
posušiti (temeljito in dolgotrajno sušenje na vročini). Priporočamo 
sušenje v sušilnem stroju. Vzglavnik zahteva redno zračenje. 
Ne izpostavljajte vzglavnika vlagi. Perje je živalskega izvora in 
mokro ima še toliko bolj izrazit vonj.

Glavna značilnost tega polnila je, da so “hrustljavi”, zato so pernati 
vzglavniki namenjeni za ljudi, ki se med spanjem radi stiskajo z blazino. 
Primerni so za ljudi z alergijami na hišni prah, lahko pa sprožijo alergije 
pri ljudeh, ki so občutljivi na živalsko dlako. Alternativna izbira so Kapok 
vzglavniki, ki so polnjeni z mehko in puhasto rastlinsko prejo. Vzglavniki 
so lahki, zato jih lahko enostavno premikamo med uporabo. Polnilo ne 
zadržujejo veliko toplote zato ostajajo hladni in udobni skozi vso noč. 
Polnilo je precej trpežno, zato so pogosto uporabni tri do pet let. Račje 
perje ni vedno čisto bele barve, kar pa ne pomeni, da je slabše kakovosti 
in, da zagotavlja ustrezne podpore za počitek glave, vratu in rok. Pernati 
vzglavniki imajo nežen pernati vonj.

Udobje
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Pernate blazine so popoln dodatek k vsakemu 
kompletu posteljnine. Ti “debeli” vzglavniki so 
polnjeni z 100% račjim perjem, kar vam pred 
spanjem doda kanček razkošja. Ker nimajo dodanega 
puha so nekoliko manj puhasti, nudijo pa več 
kompaktnost.
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Glavne prednosti žimnastega polnila so:

• elastičnost
• dolgotrajna stabilnost
• kompaktna podpora
• odlična regulacija vlažnosti in temperature

ŽIMASTI VZGLAVNIKI

UPORABA
Vzglavnik polnjen s konjsko žimo je primeren za vse od 5 leta 
starosti.

POLNILO
100% naravno polnilo – konjska žima (griva).

PREVLEKA
Izdelana iz posebej izbranega mehkega in gosto tkanega 100% 
bombaža.

VZDRŽEVANJE IN NEGOVANJE
Občasno rahlo pretresite. Svetujemo, da polnilo skozi zadrgo 
odstranite in prevleko operete na 60°. Vzglavnik s polnilom je 
pralen na 40°, z nizkim številom obratom. Odsvetuje se pretirana 
raba detergenta za perilo in kemičnih sredstev. Po pranju je 
potrebno vzglavnik popolnoma posušiti (temeljito in dolgotrajno 
sušenje na vročini). Priporočamo sušenje v sušilnem stroju. 
Vzglavnik zahteva redno zračenje. 
Ne izpostavljajte vzglavnika vlagi. Žima je živalskega izvora in 
mokro ima še toliko bolj izrazit vonj. 

Glavna značilnost tega polnila je, da je polnilo trajno elastično in zelo 
zračno. Dlaka konjske grive se vroče opere in s tem fino zvije. Vsake toliko 
je treba vzglavnik iz konjske žime razrahljati/pretresti. Konjska žima ima 
visoko zmogljivost prenosa vlage, je zračna in zagotavlja suho spalno 
okolje. Izrazitega živalskega vonja, kar je potrebno vzeti v zakup. 
Primerni so za ljudi z alergijami na hišni prah, lahko pa sprožijo alergije 
pri ljudeh, ki so občutljivi na živalsko dlako. Alternativna izbira so Kapok 
vzglavniki, ki so polnjeni z mehko in puhasto rastlinsko prejo.

Robustnost in kompaktnost
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Konjska žima se zaradi kompaktnosti, stabilnosti 
in elastičnosti od nekdaj uporablja za ležišča. Tako 
kot ležišča so tudi naši žimasti vzglavniki elastični in 
robustni. Vzglavnike priporočamo vsem, ki ste vajenih 
kompaktnih vzglavnikov.



Glavne prednosti naravnega borovega vzglavnika 
so:

• uravnavanje toplote
• prevodnost vlage, kar preprečuje znojenje (zlasti 

glave in vratu)
• prožnost in zračnost, kar preprečuje razvoj pršic, 

zato je primeren vsem z alergijami na pršice in 
astmatike

• pomirjujoč vonj švicarskih alp

Vzglavnik polnjen z lesnim polnilom (finimi oblanci) 
iz alpskega bora-cemprina, ustvarja globok in 
sproščujoč spanec, znan pa je tudi, da:
• skrbi za globok in sproščujoč spanec
• naravno uravnava živčni sistem
• astmatikom in alergikom olajša dihanje
• ustvarja aromaterapijo
• zmanjšuje občutljivost na vremenske spremembe
• znižuje frekvenco srčnega utripa 
• krepi duševno odpornost
• odganja molje, pršice
• ima antibakterijski učinek 
• vpliva na dobro počutje
• izboljšuje odpornost
• pomaga k hitrejšemu okrevanju bolnikov

BOROV/CEMPRIN VZGLAVNIK

UPORABA
Borov- cempin vzglavnik je primeren za vse od 5 leta starosti, ki si želijo 
naraven spanec. Ob redni uporabi lahko polnilo izgubi nekaj volumna in ga 
je potrebno dopolniti. Vzglavniku je priloženo dodano polnilo za dopolnitev 
po potrebi. Menjava polnila se priporoča po potrebi, ko se oblanci več ne 
prilagajajo (se polomijo).

POLNILO
100% naravno polnilo, fini oblanci cemprina. Polnilo je izjemno lahko.

PREVLEKA
Izdelana iz posebej izbranega mehkega in gosto tkanega 100% bombaža.

VZDRŽEVANJE IN NEGOVANJE
Vzglavnik ima všito zadrgo, ki omogoča pranje prevleke na 60°. 
Praktična zadrga prav tako omogoča dodajanje, odvzemanje, 
menjavo ali čiščenje polnila-oblancev. Priporočamo, da vzglavnik 
vsaj vsake 2 meseca napolnite z sončnimi žarki, ga prezračite, da 
se polnilo prevetri in vas ponovno očara z vonjem alpskih gozdov.

Glavna značilnost cemprinovega lesa je vsebnost pinosilvina, ki ima 
številne koristi za naše zdravje. Pinosilvin olajša dihanje, zmanjša 
občutljivost na vreme, pomaga k hitrejšemu okrevanju bolnikov, odganja 
molje, pozitivno deluje na stres ter izboljšuje imunski sistem človeka. Ima 
tudi odlično sposobnost- umirja srčni utrip, kar pomeni na noč približno 60 
minut manj dela za našo srčno mišico. 
Cenjena dišava iz smole cemprina povzroči pomirjujoč učinek v okolju 
spanja. Zato imamo bolj sproščen in globljejši spanec pri čemer se telo 
lahko regenerira in pripravi za nove podvige. 

Svežina alpskih gozdov
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Glavne prednosti Alpskega polnila so:

• uravnavanje toplote-pozimi greje, poleti hladi
• ima antibakterijski učinek 
• mehkost, kar nudi udobje
• kompaktnost in lahkost
• odvajanje vlage, kar preprečuje znojenje
• prilagodljivo polnilo za vse položaje spanja 
• prožnost in zračnost
• preprečuje razvoj moljev 
• skrbi za globok in sproščujoč spanec

Naravna in dolgoročna rešitev za izboljšanje spanja. 
Za vse, ki se vstajate zgodaj in tudi tiste, ki radi 
poležavate. Vzglavnik polnjen le z najboljšimi 
“sestavinami” iz narave - cemprin iz Alp, ovčje volne 
in bombaža. 

ALPSKI VZGLAVNIK (CEMPRIN - VOLNA)

UPORABA
Alpski vzglavnik je primeren za vse od 5 leta starosti, ki si želijo 
naraven spanec.

POLNILO
100% naravno polnilo, fini oblanci cemprina in eko volnene kroglice. 
Polnilo je izjemno lahko.

PREVLEKA
Izdelana iz posebej izbranega mehkega in gosto tkanega 100% 
bombaža.

VZDRŽEVANJE IN NEGOVANJE
Vzglavnik ima všito zadrgo, ki omogoča pranje prevleke na 60°. 
Praktična zadrga prav tako omogoča dodajanje, odvzemanje, 
menjavo ali čiščenje polnila. Priporočamo, da vzglavnik vsaj 
vsake 2 meseca napolnite z sončnimi žarki, ga prezračite, da se 
polnilo prevetri in vas ponovno očara z vonjem alpskih gozdov.

Glavna značilnost cemprinovega lesa je vsebnost pinosilvina, ki ima številne koristi 
za naše zdravje. Pinosilvin olajša dihanje, zmanjša občutljivost na vreme, pomaga k 
hitrejšemu okrevanju bolnikov, odganja molje, pozitivno deluje na stres ter izboljšuje 
imunski sistem človeka. Ima tudi odlično sposobnost- umirja srčni utrip, kar pomeni na 
noč približno 60 minut manj dela za našo srčno mišico. Cenjena dišava iz smole cemprina 
povzroči pomirjujoč učinek v okolju spanja. Zato imamo bolj sproščen in globljejši spanec 
pri čemer se telo lahko regenerira in pripravi za nove podvige.  
Glavna značilnost volnenega polnila je odlična toplotna izolativnost, kar daje vzglavniku 
uporabnost tako pozimi kot poleti. Polnilo lahko vsebuje kar 30% vode in še vedno ne 
deluje vlažno. Vzglavnik tako zagotavlja prijeten spanec brez potenja, saj volna nase 
veže vlago in jo tudi hitro odda. Zato onemogoča razvoj plesni, mikroorganizmov in pršic. 
Primeren je tudi za alergike na pršice, saj volna odbija prah in pršice. Volnene kroglice 
kljub svoji mehkobi nudijo optimalno oporo vratu in glavi. V primerjavi z vzglavniki 
polnjenimi z luščinami je izjemno mehek in lahek.

Naravna in dolgoročna rešitev za izboljšanje 
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Glavne prednosti češnjevega vzglavnika:

• nudi intenzivno masažo
• anatomsko prilaganje- koščice se popolnoma 

prilagodijo vratu in glavi
• prožnost in zračnost, kar preprečuje razvoj pršic, 

zato je primeren vsem z alergijami na pršice
• izboljšujejo prekrvavitev

Vzglavnik lahko lajša tegobe pri:

• migreni (glavobolu)
• bolečinah v vratnem delu hrbtenice, ramenih, 

zatilju in glavi
• sprostitev napetih mišic

ČEŠNJEV VZGLAVNIK

UPORABA
Češnjev vzglavnik je namenjen vsem, ki poleg sprostitve potrebujejo 
veliko mikromasaže.

POLNILO
100% naravno polnilo –prečiščene češnjeve koščice.

PREVLEKA
Izdelana iz posebej izbranega mehkega in gosto tkanega 100% 
bombaža.

VZDRŽEVANJE IN NEGOVANJE
Vzglavnik ima všito zadrgo, ki omogoča pranje prevleke na 
60°. Pranje polnila ni priporočljivo. Praktična zadrga prav tako 
omogoča dodajanje, odvzemanje, menjavo ali čiščenje koščic.

Glavna lastnost češnjevega vzglavnik je precejšnja 
teža, zato je na voljo v manjših dimenzijah. 
Vzglavnik je brez vonja. Ste vedeli, da so češnjeve 
koščice odlične za uporabo v toplo-hladnih 
blazinah?

Masaža v vsakem trenutku
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Glavne prednosti prekatnega Duplex (ajda-pira) 
vzglavnika, zakaj lahko pripomore pri kvaliteti vašega 
spanja ali počitka so: 
Stran z ajdovimi luščinami:
• uravnavanje toplote - pozimi greje, poleti hladi 
• prevodnost vlage, kar preprečuje znojenje 
• prožnost in zračnost, kar preprečuje razvoj pršic, 

zato je primeren vsem z alergijami na pršice 
• anatomsko prilagajanje- luščine se popolnoma 

prilagodijo vratu in glavi mikromasaža

MIKRO DUPLEX (PIRA - AJDA)

UPORABA
Prekatni vzglavnik Duplex je primeren za vse od 5 leta starosti, ki si 
želijo kvaliteten, udoben in naraven spanec.

POLNILO
100% naravno polnilo – sortirane in ročno prečiščene, ter termično 
obdelane pirine luščine in  ajdove luščine.

PREVLEKA
Izdelana iz posebej izbranega mehkega in gosto tkanega 100% 
bombaža.

VZDRŽEVANJE IN NEGOVANJE
Vzglavnik ima všito zadrgo, ki omogoča pranje prevleke na 
60°. Pranje polnila ni priporočljivo. Praktična zadrga prav tako 
omogoča dodajanje, odvzemanje, menjavo ali čiščenje polnila. 
Priporočamo, da vzglavnik  vsaj 2 krat letno prezračite, da se 
polnilo prevetri  in vas ponovno očara z vonjem narave.

 Izjemno kakovosten vzglavnik ima 
dva prekata. Tradicionalne ajdove 
luščine na eni strani in pirine 
luščine na drugi. Vsako polnilo 
ima svoj prekat, ki vam omogoča 
individualno nastavitev in udobje 
skozi vso noč.

Najboljše iz obeh svetov
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Stran s pirinimi luščinami:
• uravnavanje toplote - pozimi greje, poleti hladi
• prevodnost vlage, kar preprečuje znojenje
• prožnost in zračnost, kar preprečuje razvoj pršic
• mikromasaža
• anatomsko prilagajanje- luščine se popolnoma 

prilagodijo vratu in glavi



Glavne prednosti prekatnega Duplex (ajda-volna) 
vzglavnika, zakaj lahko pripomore pri kvaliteti vašega 
spanja ali počitka so: 
Stran z ajdovimi luščinami:
• uravnavanje toplote - pozimi greje, poleti hladi 
• prevodnost vlage, kar preprečuje znojenje 
• prožnost in zračnost, kar preprečuje razvoj pršic, 

zato je primeren vsem z alergijami na pršice 
• anatomsko prilagajanje- luščine se popolnoma 

prilagodijo vratu in glavi 
• mikromasaža

EKO DUPLEX (AJDA - VOLNA)

UPORABA
Prekatni vzglavnik Duplex je primeren za vse od 5 leta starosti, ki si 
želijo kvaliteten, udoben in naraven spanec.

POLNILO
100% naravno polnilo – prečiščene in termično obdelane ajdove 
luščine in volnene kroglice.

PREVLEKA
Izdelana iz posebej izbranega mehkega in gosto tkanega 100% 
bombaža.

VZDRŽEVANJE IN NEGOVANJE
Vzglavnik ima všito zadrgo, ki omogoča pranje prevleke na 60°. 
Pranje polnila ni priporočljivo. Volnene kroglice čez čas samo 
z rokami zrahljamo. Praktična zadrga prav tako omogoča 
dodajanje, odvzemanje, menjavo ali čiščenje polnila. 
Priporočamo, da vzglavnik  vsaj 2 krat letno prezračite, da se 
polnilo prevetri  in vas ponovno očara z vonjem narave.

 Izjemno kakovosten in kompakten 
vzglavnik ima dva prekata. 
Tradicionalne ajdove luščine na 
eni strani in mehko volno na drugi. 
Vsako polnilo ima svoj prekat, 
ki vam omogoča individualno 
nastavitev in udobje skozi vso noč.

Popolni dotik narave
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Stran z volnenim polnilom:
• uravnavanje toplote-pozimi greje, poleti hladi
• mehkost, kar nudi udobje
• kompaktnost
• odvajanje vlage, kar preprečuje znojenje
• anatomsko prilagajanje 
• prilagodljivo polnilo za vse položaje spanja 
• prožnost in zračnost



Glavne prednosti prekatnega Duplex (ajda-proso) 
vzglavnika, zakaj lahko pripomore pri kvaliteti vašega 
spanja ali počitka so:  

Stran z ajdovimi luščinami:
• uravnavanje toplote - pozimi greje, poleti hladi 
• prevodnost vlage, kar preprečuje znojenje 
• prožnost in zračnost, kar preprečuje razvoj pršic, 

zato je primeren vsem z alergijami na pršice 
• anatomsko prilagajanje- luščine se popolnoma 

prilagodijo vratu in glavi mikromasaža

NATUR DUPLEX (AJDA - PROSO)

UPORABA
Prekatni vzglavnik Duplex je primeren za vse od 5 leta starosti, ki si 
želijo kvaliteten, udoben in naraven spanec.

POLNILO
100% naravno polnilo –prečiščene in termično obdelane luščine 
ajde ter oluščki prosa.

PREVLEKA
Izdelana iz posebej izbranega mehkega in gosto tkanega 100% 
bombaža.

VZDRŽEVANJE IN NEGOVANJE
Vzglavnik ima všito zadrgo, ki omogoča pranje prevleke na 60°. 
Pranje polnila ni priporočljivo. Praktična zadrga prav tako 
omogoča dodajanje, odvzemanje, menjavo ali čiščenje polnila. 
Priporočamo, da vzglavnik  vsaj 2 krat letno prezračite, da se 
polnilo prevetri  in vas ponovno očara z vonjem narave.

 Izjemno kakovosten vzglavnik ima 
dva prekata. Tradicionalne ajdove 
luščine na eni strani in mehka 
proso na drugi. Vsako polnilo 
ima svoj prekat, ki vam omogoča 
individualno nastavitev in udobje 
skozi vso noč.

Narava spodaj in zgoraj
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Stran s proso polnilom:
• nudi izjemno mehko podporo za vzglavnik  

polnjen z luščinami
• anatomsko prilagajanje - luščine se popolnoma 

prilagodijo vratu in glavi
• luščine ohranjajo svojo obliko
• zelo tiho polnil 



Glavne prednosti prekatnega Duplex (proso-volna) 
vzglavnika, zakaj lahko pripomore pri kvaliteti vašega 
spanja ali počitka so: 

Stran z prosenimi luščinami:
• nudi izjemno mehko podporo za vzglavnik  

polnjen z luščinami
• anatomsko prilagajanje - luščine se popolnoma 

prilagodijo vratu in glavi
• luščine ohranjajo svojo obliko
• zelo tiho polnilo

SOFT DUPLEX (PROSO - VOLNA)

UPORABA
Prekatni vzglavnik Duplex je primeren za vse od 5 leta starosti, ki si 
želijo kvaliteten, udoben in naraven spanec.

POLNILO
100% naravno polnilo –prečiščeni ter sortirani oluščki prosa in 
ekološka ovčja volna.

PREVLEKA
Izdelana iz posebej izbranega mehkega in gosto tkanega 100% 
bombaža.

VZDRŽEVANJE IN NEGOVANJE
Vzglavnik ima všito zadrgo, ki omogoča pranje prevleke na 60°. 
Pranje polnila ni priporočljivo. Volnene kroglice čez čas samo 
z rokami zrahljamo. Praktična zadrga prav tako omogoča 
dodajanje, odvzemanje, menjavo ali čiščenje polnila. 
Priporočamo, da vzglavnik  vsaj 2 krat letno prezračite, da se 
polnilo prevetri  in vas ponovno očara z vonjem narave.

Kakovosten in udoben vzglavnik 
ima dva prekata. Prosene luščine 
na eni strani in mehko volno 
na drugi. Vsako polnilo ima 
svoj prekat, ki vam omogoča 
individualno nastavitev in udobje 
skozi vso noč.

Dvostranska mehkost
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Stran z volnenim polnilom:
• uravnavanje toplote-pozimi greje, poleti hladi
• mehkost, kar nudi udobje
• kompaktnost in lahkost
• odvajanje vlage, kar preprečuje znojenje
• anatomsko prilagajanje - prilagodi se vratu in 

glavi
• prilagodljivo polnilo za vse položaje spanja 
• prožnost in zračnost



Glavne prednosti prekatnega Vegan Duplex (ajda-
kapok) vzglavnika, zakaj lahko pripomore pri kvaliteti 
vašega spanja ali počitka so: 

Stran z ajdovimi luščinami:
• uravnavanje toplote - pozimi greje, poleti hladi 
• prevodnost vlage, kar preprečuje znojenje 
• prožnost in zračnost, kar preprečuje razvoj pršic, 

zato je primeren vsem z alergijami na pršice 
• anatomsko prilagajanje- luščine se popolnoma 

prilagodijo vratu in glavi mikromasaža

VEGAN DUPLEX (AJDA - KAPOK)

UPORABA
Prekatni vzglavnik Duplex je primeren za vse od 5 leta starosti, ki si 
želijo kvaliteten, udoben in naraven spanec.

POLNILO
100% naravno polnilo – prečiščene in termično obdelane ajdove 
luščine in veganska kapok preja.

PREVLEKA
Izdelana iz posebej izbranega mehkega in gosto tkanega 100% 
bombaža.

VZDRŽEVANJE IN NEGOVANJE
Vzglavnik ima všito zadrgo, ki omogoča pranje prevleke na 60°.
Pranje polnila ajdovih luščin ni priporočljivo. Kapok prejo 
pred spanjem z rokami zrahljamo. Praktična zadrga prav tako 
omogoča dodajanje, odvzemanje, menjavo ali čiščenje polnila. 
Priporočamo, da vzglavnik  vsaj 2 krat letno prezračite, da se 
polnilo prevetri  in vas ponovno očara z vonjem narave.

 Izjemno kakovosten vzglavnik ima 
dva prekata. Tradicionalne ajdove 
luščine na eni strani in mehka 
organska kapok preja na drugi. 
Vsako polnilo ima svoj prekat, 
ki vam omogoča individualno 
nastavitev in udobje skozi vso noč.

Nadvse udoben in nastavljiv
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Stran s kapok polnilom:
• odvajanje vlage, kar preprečuje znojenje
• odbija vlago, zaradi česar je neprimeren na 

pršice, plesni, bakterije
• naravni hipoalergen - ne povzroča alergij
• svilnata mehkoba  »kot nežen otroški dotik«
• naravni puh
• trajnost - močna vlakna zagotavljajo daljšo dobo 

uporabe
• prilagodljivo polnilo za vse položaje spanja 



Glavne prednosti prekatnega Vegi Duplex (pira-
kapok) vzglavnika, zakaj lahko pripomore pri kvaliteti 
vašega spanja ali počitka so: 

Stran s pirinimi luščinami:
• uravnavanje toplote - pozimi greje, poleti hladi
• prevodnost vlage, kar preprečuje znojenje
• prožnost in zračnost, kar preprečuje razvoj pršic
• mikromasaža
• anatomsko prilagajanje- luščine se popolnoma 

prilagodijo vratu in glavi

VEGI DUPLEX (PIRA - KAPOK)

UPORABA
Prekatni vzglavnik Duplex je primeren za vse od 5 leta starosti, ki si 
želijo kvaliteten, udoben in naraven spanec.

POLNILO
100% naravno polnilo – prečiščene in termično obdelane pirine 
luščine in veganska kapok preja.

PREVLEKA
Izdelana iz posebej izbranega mehkega in gosto tkanega 100% 
bombaža.

VZDRŽEVANJE IN NEGOVANJE
Vzglavnik ima všito zadrgo, ki omogoča pranje prevleke na 60°. 
Praktična zadrga prav tako omogoča dodajanje, odvzemanje, 
menjavo ali čiščenje polnila-luščin. Priporočamo, da vzglavnik  
vsaj 2 krat letno prezračite, da se polnilo prevetri  in vas ponovno 
očara z vonjem narave.

 Izjemno kakovosten vzglavnik ima 
dva prekata. Tradicionalne pirine 
luščine na eni strani in mehka 
organska kapok preja na drugi. 
Vsako polnilo ima svoj prekat, 
ki vam omogoča individualno 
nastavitev in udobje skozi vso noč.

Za počitek in udobje
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Stran s kapok polnilom:
• odvajanje vlage, kar preprečuje znojenje
• odbija vlago, zaradi česar je neprimeren na 

pršice, plesni, bakterije
• naravni hipoalergen - ne povzroča alergij
• svilnata mehkoba  »kot nežen otroški dotik«
• naravni puh
• trajnost - močna vlakna zagotavljajo daljšo dobo 

uporabe
• prilagodljivo polnilo za vse položaje spanja 



ZA DOBRO POČUTJE
POSTELJNI NADVLOŽEK

Posteljni nadvložek-vzmetnica polnjena z ajdovimi 
luščinami je odlična alternativa za tradicionalne lateksne 
vzmetnice. Ne absorbira prahu, zato je to odličen izdelek 

za alergike. Med prekati je nekaj prostega prostora, 
zaradi česar je vzmetnica zračna in preprečuje potenju ter 

preležanine.

SPROSTITVENA OČALA
MASKA ZA SPANJE

Maska za spanje - sprostitvena očala so narejena ročno 
iz mehkega 100% bombaža, ki je naravni material. Na 
sprednji strani imajo všito priročno zadrgo, skozi katero 
so polnjena s posušenimi cvetovi sivke ali kamilico ali 
gorjušico ali češnjevimi koščicami. Všito imajo elastiko 

za preprosto namestitev.

SEDEŽNA BLAZINA

Sedežna blazina je ročno narejena  iz naravnega 
materiala-100% bombaža in polnila luščin ajde. Blazina 

zaradi svojih številnih pozitivnih lastnosti nudi kvalitetno in 
udobno sedenje brez bolečin v zadnjiku.

TERMOFOR
TOPLA HLADNA BLAZINA

Odlični pripomoček za toplo ali hladno blaženje bolečin.
Vsestranska uporaba kot termofor za segrevanje,

obkladek za blaženje bolečin, blazina za pomiritev kašlja in 
glavobola, ter blazina za športnike.

VEČNAMENSKA BLAZINA BONAMAMA

Bonamama je rahlo ukrivljena večnamenska blazina v obliki 
lunice, s priročnima trakovoma na vsaki strani za možno 
zavezovanje. Blazina za nosečnice zaradi svojih številnih 

pozitivnih lastnosti nudi kvaliteten in udoben počitek in hkrati 
krasi vaš dnevni prostor.

KOPALNI PLAŠČ

Prestižni kopalni plašč iz 100% bombaža (vafelj) zagotavlja 
izjemno vpojnost in mehkost. Naravni material ne povzroča 

alergij na koži je prijeten na otip.



KONTAKT
Bonatura, Boštjan Rudolf s.p.

Makedonska ulica 45, SI-2000 Maribor
Matična št.: 6649432000

Davčna številka: SI57303690
Zavezanec za DDV: DA

IBAN (TRR): SI56 0400 0027 6175 722
SWIFT-BIC: KBMASI2X

GSM: 00386 (0)41 961 831 
E-pošta: info@bonatura.si


