
Hišni sejem 

NOVOSTI: 
 

Spalnica Arabeska  

in  

dopolnitve in ukinitve pri 

vgradnih omarah! 



ARABESKA 
SPALNICA • SPAVAĆA SOBA• BEDROOM 



Spalnica Arabeska 

Arabeska je igrivost, dovršenost in eleganca. 

Spalnica Arabeska je prilagodljiva različnim 

prostorskim okvirom in stilom. Kombinacije 

preprostih ploskev, modnih poševnin in 

prijetnih oblin so osvežujoče svetle, 

sproščeno naravne, ali glamurozno šik. 

  

ARABESKA 

SPALNICA VAŠIH SANJ  



Spalnica Arabeska 

NESKONČNOST KREIRANJA 
Širok izbor barv, materialov in uporabnih možnosti.  

Velika možnost izbire različnih postavitev – prilagajanje 

prostoru.  

POPOLNA UPORABNOST 

Prostornost omar omogoča popolno prilagodljivost pri 

shranjevanju in odlaganju garderobe in ostalih dobrin, modno 

oblikovane postelje pa vas pospremijo v udoben spanec. 

DOŽIVETJE UDOBJA 

Trendovski orehov dekor dopolnjujejo ročno obdelan 

naravni oreh, topel kovinski lesk in svilnate lakirane površine. 



Spalnica Arabeska 

Osnovni material je v elegantnem in trendovskem orehovem dekorju.  

 

 

 

 

 

Les je lahko poudarjen, lahko pa prevladujejo svetli odtenki klasične bele, 

peščene Sahare ali sivega tekstila. 



Spalnica Arabeska 

Ambient 1 
 
oreh 
Linkoln/bela 
lak mat 

•  Filigranski 

ročaj 

 

•  Toaletna miza 

in emocijski 

element 

 

•  Boxspring 

efekt s 

tapecirano 

posteljo in 

visoko nočno 

omarico 



Spalnica Arabeska 

Svetloba nas navdaja s svežino in 

dobrim počutjem. Poleg naravne 

svetlobe, nas prebuja, navdihuje ali 

pomirja tudi svetloba, ki si jo v skladu z 

razpoloženjem, lahko nastavimo sami z 

emocijskim elementom. 

Prostor, ki nudi 

prijetno 

prebujanje v 

nov dan 



Spalnica Arabeska 

•  Klasična in 

nekoliko glamurozna 

postavitev 

•  Simetrična omarna 

postavitev z 

osvetljenim vmesnim 

elementom in 

zaključnimi letvami 

•  Lesena postelja s 

tapecirano vzglavno 

končnico 

•  Z zaključnimi 

letvami in 

zaključnimi 

stranicami  

Ambient 2 
 
oreh 
Linkoln/sahara 
lak mat 



Spalnica Arabeska 

Prefinjena kombinacija barv, vzorcev, 

tekstur in svetlobe obljubljajo 

razvajanje in udobje prijetne mehkobe 

in sproščenosti. 



Spalnica Arabeska 

•  Zračna/sodobna 

klasična postavitev 

 

•  Dvižna postelja 

 

•  Prikaz potiska na 

klasični fronti 

 

•  Kombinacija 

dolgega lesenega 

ročaja in malega 

kovinskega ročaja 

na komodah in 

nočnih omaricah 

Ambient 3 
 
oreh 
Linkoln/bela lak 
mat 



Spalnica Arabeska 

Preplet visoke uporabnosti in občutka 

prostornosti, ob povezovanju 

plemenitega orehovega lesa z belino 

in svetlobo, spalnici prinaša ravnovesje 

in svetovljanski pridih. 



Spalnica Arabeska 

Ambient 4 
 
oreh 
Linkoln/sahara 
lak mat 

•  Prikaz kotnega 

elementa in 

dolgega lesenega 

ročaja 

 

•  Komoda z 

biblioteko, ki lahko 

služi tudi kot 

nočna omarica  



Spalnica Arabeska 

Dotik narave in človeške pozornosti se 

zrcalita v ročno izdelanih detajlih iz skrbno 

obdelanega masivnega orehovega lesa.  

Osvetlitev notranjosti omare po celotni 

višini! 



Spalnica Arabeska 

Ambient 5 
 
oreh 
Linkoln/sahara 
lak mat 

•  Vgradne omare 

so dopolnjene z 

dekorji in ročaji 

spalnice Arabeska, 

zato je mogoče 

Arabesko 

kombinirati z 

vgradnimi 

omarami. 



Spalnica Arabeska 

Nekatere besede je navdihujoče 

zapisati in nekatere slike je enostavno 

lepo shraniti. Spalnica je prostor, v 

katerem se iz sanj in lepih spominov 

porajajo novi cilji. 



Spalnica Arabeska 

Ambient 6 
 
oreh 
Linkoln/bela lak 
mat 

•  Svetla postavitev 

s široko drsno 

omaro in 

potiskom 

 

•  Postelja z 

vznožno končnico 

 

•  Kombinacija 

vzglavne končnice 

in stenskih oblog  

 

•  Bralni lučki 



Spalnica Arabeska 

Toplina v skrbno izbranih materialih, 

nežni svetlobi in besedah, ki si jih 

delimo ob večerih, pomirja in nas 

brezskrbno zaziba v spanec. 



Spalnica Arabeska 

Večji volumen 

garderobnih 

omar – višina 

230,6 cm. 



Spalnica Arabeska 

•  Vmesni element AVE je v 

kompletu in vsebuje:  

 

•  nadaljevalni korpus 

(nadaljevalni korpus se za 

vmesni element ne naroča!) 

•  fronte,  

•  steklene police v odprtem 

delu in  

•  vgrajeno osvetlitev. 



Spalnica Arabeska 

•  Na kotni korpus gredo fronte 

posebej namenjene kotnemu 

korpusu.   

 

•  Na en kotni korpus gresta 

dve krili, ročaj pa le en.  

 

•  Na kotni korpus ni mogoče 

namestiti vrat z ogledalom 

(omejitev je debelina vrat in 

vrata z ogledalom nimajo 

klasičnega ročaja, ampak push 

pull odpiranje). 

•  Kotni korpus AKN60/60 je nadaljevalni. 
 

•  V kotni korpus se lahko dodajo obešalne 

palice BO57, HNH  in HNK, druge notranje 

opreme pri kotnem korpusu ni na voljo.    



Spalnica Arabeska 

•  Spalnica Arabeska vsebuje korpuse 

408mm globine. 

 

•  Plitva garderobna omara s policami 

omogoča maksimalno izkoriščenost 

prostora tudi tam, kjer je globina za 

postavitev garderobnih omar 

omejena. 

 



Spalnica Arabeska 

•  Vrata z ogledalom AFO so brez 

ročaja (odpiranje na push); teh vrat 

se ne more montirati na kotni 

element. 

 



Spalnica Arabeska 

•  Klasične fronte z mehkim 

zapiranjem so lakirane v modnem 

mat sijaju (20%).   

 

•   Kombinacija barve, ročaja, tiska, ali 

ogledala, se prilagaja individualni 

izbiri.  

 

•  14 različnih možnih kombinacij 

klasičnih front (barva, vzorec, ročaji). 



Spalnica Arabeska 

•  Obešalni zaključni element 

garderobni funkciji visokih omar 

dodaja funkcijo odlaganja in 

obešanja oblačil.  

 

•  Kompaktnemu videzu visokih omar 

dodaja tudi vizualno popestritev. 

 
 



Spalnica Arabeska 

•  Drsni korpus AKO24-D  širine 2434mm – korpus in vrata so usklajena po širini. 

•  Dimenzijsko prilagojeni za AKO24-D so tudi notranji elementi. 

•  Tri 

dimenzije 

(200, 240, 

300) drsnih 

omar z 

možnostjo 

izbire 

različnih 

front in 

opreme. 



Spalnica Arabeska 

•  Dodatno 

naročilo 

blažilca vrat za 

primerno 

širino vrat.  

 

•  Pri 3 metrski 

drsni omari 

mehko 

zapiranje tudi 

na sredini z 

blažilcem 

SFD30-B. 



Spalnica Arabeska 

•  Drsnim frontam vseh širin je mogoče 

dodati blaženje zapiranja.  

 

•  Izbor barve, tiska, ali ogledala sledi 

okusu posameznika.  



Spalnica Arabeska 

•  Okrasni letvi AVLK 

in AVLD ločeno za 

klasični ali drsni 

korpus. 

 

•  Okrasna letev je 

pakirana po 1 kos.   



Spalnica Arabeska 

•  Ob postavitvi 

biblioteke k 

vzglavju 

postelje, ta 

lahko služi kot 

posteljna 

odlagalna 

površina oz. 

prevzame 

funkcijo nočne 

omarice. 

•  Komoda s prostornimi predali, ali vrati je na voljo samostojno, 

po želji pa jo je mogoče izbrati element z biblioteko. 



Spalnica Arabeska 

•  Tri različne višine nočnih 

omaric v kombinaciji z 

različnimi barvami front in 

ročajev. 

 

•  Visoko nočno omarico v višini 

604 mm je mogoče kombinirati 

z dvižnimi posteljami, klasičnimi 

posteljami z visoko 

postavljenimi posteljni dni, pa 

tudi s katerokoli boxspring 

posteljo. 



Spalnica Arabeska 

•  Nočne omarice in komode so 

oblikovane minimalistično. Z izbiro 

modno oblikovanih zaključnih stranic s 

poševnim posnetjem in pravokotno 

kombinacijo lesnih vzorcev, je mogoča 

tudi postavitev v razkošni, vendar tudi 

sodobni izvedbi. 

 

•  Zaključne stranice AZS so pakirane po 1 

kos. 

 



Spalnica Arabeska 

•  Pisalna miza 

ali toaletna 

miza ATM 

vsebuje predal. 



Spalnica Arabeska 

•  Emocijski element AEE je okroglo ogledalo 

s plitvo stensko polico, v katero so vgrajeni 

barvni LED trak, Bluetooth sprejemnik, vtič s 

transformatorjem in kablom.   

•  Upravlja se lahko z mobilno aplikacijo 

Furnika LED Controller.  

•  Z njim je mogoče vzdušje v prostoru 

prilagajati svojemu počutju in razpoloženju. 



Spalnica Arabeska 

•  Žlahtna notranjost omar v dekorju oreha, police debeline 25 mm. 

•  V vmesno pregrado A-VP L/D se lahko dodajo police A-H5, predali A-P5 

ali obešalne palice BO48.  

•  Nagibni izvlečni palici  BNOP smo znižali ceno. 



Spalnica Arabeska 

•  Izbor in 

razporeditev 

opreme notranjosti 

omar različnih 

dimenzij sta 

individualna in 

zagotavljata 

popolno 

preglednost. 



Spalnica Arabeska 

•  Podposteljno svetilo A-ST, ki se namesti pod stranico postelje nežno (nočno) 

osvetljuje tla ob postelji in se prižge s senzorjem gibanja. 

•  Svetilo garderobe A-SN02, ki se namesti vertikalno na stranico korpusa, pod 

odmične spone, osvetljuje notranjost garderobnih omar po celotni višini. 



Spalnica Arabeska 

•   Izbira 6-ih različnih ročajev. 

•   Ročaje se naroča posebej. 

•  Filigransko oblikovani kovinski ročaj vključuje nepravilne, med seboj povezane 

oblike.  

•  Pri spalničnih postavitvah deluje kot pohištveni nakit in v ambient vnaša 

popestritev in glamurozen lesk. 



Spalnica Arabeska 

KLASIČNE POSTELJE  

BREZ DNA 

 

•  12 različnih tipov 

postelj v dveh širinah in 

treh dolžinah (200cm, 

210cm, 220cm) in 

dodatno oblazinjenje. 



Spalnica Arabeska 

POSTELJE Z DVIŽNIM DNOM 

 

•  Za dvižne postelje je talno 

zaščito potrebno naročiti 

posebej. 

•  Dvižna postelja omogoča 

dodatno shranjevanje pod dno 

postelje. 

•  Dvižna postelja vključuje 

kakovosten dvižni mehanizem 

in letveno dno z 20-imi 

letvicami, ki je dovolj gosto tudi 

za uporabo ob izbiri vzmetnic z 

žepkastimi vzmetmi. 



Spalnica Arabeska 

 

•  Postelje imajo tri 

različne oblike 

vzglavnih končnic. 



Spalnica Arabeska 

•  Tekstil je skrbno izbran, 

da ustreza najsodobnejšim 

trendom.  

 

•  Sivi barva je klasična in 

hkrati modna, njena 

tekstura pa izžareva 

pestrost in eleganco.  

 

•  Blago je obstojno proti 

obrabi, vodoodbojno in 

enostavno za čiščenje. 

TAPICIRANA POSTELJE 



Spalnica Arabeska 

Povišana tapecirana vznožna končnica, v kombinaciji s tapecirano 

vzglavno končnico je praktična, elegantno sodobnega videza in svetla. 



Spalnica Arabeska – prodajni pripomočki 

•  Cenik (klasična oblika) 

•  Prospekt (nov prospekt spalnica Arabeska) 

•  Gaston (vse novosti in vse znane izboljšave) 

•  Izobraževanje (Alples in potnik po terenu) 

 



Spalnica Arabeska – prodajno mesto 

 Arabeska vzorčnik –  

prikaz ročajev in barv 

• širina 300mm,  

• višina 1200mm, 

• debelina 18mm 



Spalnica Arabeska – razvoj 

 

 Razvoj spalnice: 

•  Raziskava potreb trga, definiranje širine nabora 

elementov, designa, ciljnega kupca, ciljne cene in glavnih 

prodajnih atributov 

•  Oblikovanje spalnice 

•  Izdelava tehnične dokumentacije 

•  Financiranje vseh vrst zalog 

•  Kreiranje kataloga (renderji, prikaz elementov, priprava 

za tisk) 

•  Izdelava Gastona 

•  Sofinanciranje eksponatov z eksponatnimi pogoji  



Spalnica Arabeska – oglaševanje 

Oglaševanje, ki ga bo naredil Alples: 

•  celoten marketinški splet, 

•  oglaševanje blagovne znamke Alples in visoke zaznane vrednosti spalnice 

Arabeska 

•  oglaševanje na lokalnem nivoju – domena trgovcev 

 

Kampanja Arabeska – november in december 2019 
•  spletna stran www.alples.si 

•  socialna omrežja:  facebook in istagram,   

•  jumbo plakati 55 kom po celi Sloveniji, 

•  Medija BUS, 

•  tisk: Dom2, Avenija, Gradnja in obnova, 

•  splet: bannerji, smart ad, spletni članki tv ambienti, zenska.si, 

•  mailingi, 

•  TV ambient: napovednik tv ambienti 

•  predstavitev na sejmu Ambient  6.-10.11.   

http://www.alples.si/


Spalnica Arabeska – navodila za risanje v Gastonu 

•  Sestavljeni elementi, ki omogočajo, 

da z enim klikom v prostor hkrati 

postavimo več elementov.  

 

•  Poleg vrat, komod in nočnih omaric z 

različnimi ročaji so na voljo tudi 

različno opremljeni klasični in drsni 

korpusi z notranjimi elementi.  

 

•  Tako postavljene elemente je možno 

posamezno ali skupinsko premikati ali 

brisati.  

 

•  POZOR! Zamenjava v sestavljen 

element ni mogoča, v tlorisu se bodo 

sicer elementi narisali, v ponudbi in 

perspektivi pa jih ne bo. 



•  Vsi notranji elementi imajo privzet odmik od tal v rastru.  

•  SVETUJEMO, da pri spremembi odmika od tal nastavite korak na 3.2 in odmik od tal spreminjate 

po korakih in tako zagotovite pravilen izris.  

•  Spremembo naredite z desnim klikom na element, kliknite odmik od tal in vpišite v okenček 3.2. 

Spalnica Arabeska – navodila za risanje v Gastonu 



•  V tabletki se 

pri postavitvi 

kazalca miške 

na posamezen 

element pojavi 

oblaček s 

tekstom, ki 

vam bo v 

pomoč pri 

načrtovanju. 

Spalnica Arabeska – navodila za risanje v Gastonu 



•  Korpuse, 

nekatere notranje 

elemente in ročaje 

ter nočno omarico 

ANO1 je mogoče 

narisati v dveh ali 

več variantah.  

 

•  Preverite z 

desnim klikom na 

element, kliknite 

varianta in izberite 

posamezno 

varianto. 

Spalnica Arabeska – navodila za risanje v Gastonu 



•  Barvo vrat lahko zamenjamo skupinsko, tako da označimo vsa vrata (držimo Shift in z levim 

klikom označimo posamezna vrata) ter z desnim klikom izberemo barvo. 

Spalnica Arabeska – navodila za risanje v Gastonu 



•  Za prikaz notranje ureditve omar kliknite na urejanje/prikaz  in odkljukajte skupini klasična vrata, 

drsna vrata in ročaji.  

•  Elementi iz teh skupin bodo skriti tako v tlorisu kot perspektivi.  

•  S klikom na urejanje/prikaži  vse  se zopet pokažejo vsi elementi. 

Spalnica Arabeska – navodila za risanje v Gastonu 



Vgradne omare – spremembe pri programu 

Z lansiranjem spalnice Arabeska smo naredili tudi nekaj sprememb pri 

vgradnih omarah. 

•  Ukinjeni so vsi lakirani elementi! 

 

•  Namesto njih so dodane nove barve v 

izvedbi lak laminat, debeline 18 mm (ne 

bo na voljo za polnila drsnih omar tip 

500 ). 

 

•  Omenjene barve bodo na voljo z 

lansiranjem novosti pri kuhinjah v 

začetku leta 2020. Do takrat naročanje 

ni možno! 

BM - Bela lak  mat laminat 

(18mm)  

SM - Sahara lak  mat laminat 

(18mm) 

VM - Siva lak  mat laminat 

(18mm) 

VS - Siva lak sijaj laminat 

(18mm) 



•  Ukinjeni so vsi elementi v lesnem dekorju OE-oreh Samba in OC-oreh Carini, ter 

polnila z vzorcem Samba. 

 

•  Novi so lesni dekor OL-oreh Lincoln in polnila za drsna vrata tip 500 v barvnem 

dekorju KA-siva kašmir. 

OL – oreh Lincoln (8mm in 18mm) 

KA – siva kašmir (8mm in 18mm) 

Vgradne omare – spremembe pri programu 



• Ukinjeni ročaji Sambe, leseni ročaj v barvi OE-oreh Samba ter ročaj R496. 

 

• Dodani so ročaji nove spalnice Arabeska  AR1, AR2, AR4, AR5 in AR6, ter 

aplikacija in leseni ročaj v barvi OL-oreh Lincoln. 

Vgradne omare – spremembe pri programu 



•  Zamenjali smo tudi luč s 

senzorjem – nova je daljša 

(41cm) in transformator, na 

katerega pa je mogoče priključiti 

le tri luči.  

Vgradne omare – spremembe pri programu 



•   Spremenile so se nekatere cene elementov vgradnih omar: 

 

•  Cene elementov v lesnem in barvnem dekorju smo izenačili. Nova cena je 

povprečje obeh starih cen. 

 

•  Zaradi višjih nabavnih cen materiala in slabšega izkoristka smo bili 

primorani dvigniti cene elementov v barvi lak laminata BS-bela sijaj in MS-

magnolija sijaj in sicer klasična vrata s faktorjem 1,16, ostale elemente pa s 

faktorjem 1,19. Ta sprememba povprečno drsno omaro podraži za 5%, 

klasično pa za 10%. Sprememba cen velja samo za omare, ki imajo vrata v lak 

laminatu. 

 

•  Cene ročajev so grupirane v dve skupini: do dolžine 500 in nad to dolžino. 

Vgradne omare – spremembe pri programu 



Vgradne omare 

•  Dodatni tip drsnih vrat, TIP 600 pri katerem nastopa samo vertikalni profil 

v kombinaciji s polnili debeline 18 mm.  
•  Polnilo je lahko le iz enega 

kosa (ni delitev).  

 

•  Stekla se pri teh vratih ne 

uporablja.  

 

•  Pri poševnem stropu ta tip 

vrat ni mogoč.  

 

•  Drsne omare s tem tipom 

vrat so do 15% cenejše od 

drsnih omar z obstoječim 

tipom vrat. 



Vgradne omare 

Podnožje v treh opcijah:  

•  podložna plošča (18 mm) na tleh,   

•  podložna plošča na regulacijskih nogicah pokritih z zaporno 

letvijo (62 mm) in  

•  podložna plošča na kvadratnih regulacijskih nogah (118 mm) ali  

na okroglih regulacijskih nogah (88 mm). 



Vgradne omare 

Vertikalna maska je predstavljena v ravnino klasičnih vrat, 

horizontalno pa lahko postavimo v ravnino vrat ali za vrati. 



Vgradne omare 

Predali z odpiranjem na dotik; notranji predali in zunanji predali 

(push odpiranje brez ročaja).  



Vgradne omare 

Pri klasični omari so prva in zadnja vrata razširjena za 7 mm, s čimer 

se doseže enotna 4 mm reža tudi med stranskimi vrat in zaključno 

stranico. 



Vgradne omare 



Vgradne omare – zgodbe naših strank 



Gaston 2.99J  

Nova verzija programa Gaston Pohištvo 2.99J vsebuje naslednje novosti: 

 

•  novo spalnico Arabeska, 

•  v tej verziji Gastona ni več spalnice Samba, 

•  vgradne omare so dopolnjene z nekaterimi barvami in ročaji (predvsem 

dopolnitev z dekorji in ročaji  spalnice Arabeska) nekaj dekorjev in ročajev pa je 

ukinjenih (Samba);  

•  nekatere nove barve bodo dobavljive šele v začetku prihodnjega leta. 

•  sprememba nekaterih cen pri vgradnih omarah. 

 

Prosimo vas, da za prodajo spalnice Samba še naprej uporabljate staro verzijo 

Gastona 2.99I. 


