
g a m i n i ų  k ata l o g a s



mielieji,

Jau daugiau kaip 20 metų rūpinamės geresniu Jūsų poilsiu ir sveikata. Per šiuos du dešimtme-

čius LONAS padarė didelį šuolį kurdamas naujus, tobulesnius produktus, skirtus geresniam ir 

sveikesniam miegui.

Tačiau kad ir kur nuvestų šiuolaikinės gamybos technologijos ar atradimai, mes visada sugrįžta-

me prie mūsų protėvių patikrintų tiesų ir vertybių. Šiame kataloge pristatome atnaujintą LONO 

čiužinių kolekciją, inspiruotą mūsų tautos tradicijų ir paveldo. Šie nauji čiužiniai išsiskiria me-

džiagų natūralumu ir lietuvių liaudies tautodailės elementais.

Didžiuojamės, kad prie mūsų naujų čiužinių kūrimo prisidėjo ir žinomi Lietuvos dizaineriai bei 

sveikos gyvensenos specialistai. Mes esame labai patenkinti pasiektu rezultatu. Manau, Jūs taip 

pat įvertinsite mūsų komandos triūsą.

 

Pagarbiai,



LONAS – šeimos vertybėmis ir tradicijomis paremta lietuviška įmonė. Jau dvi LONO įkūrėjo Ka-

zimiero Jakučio šeimos kartos sėkmingai prisideda prie lietuviškų čiužinių kūrimo ir gamybos 

tobulinimo.

Nuotraukoje (iš kairės į dešinę): Liudas Jakutis, pirkimų vadovas; Saulius Jakutis, rinkodaros va-

dovas; Kazimieras Jakutis, LONO įmonių grupės valdybos pirmininkas; Birutė Jakutienė, perso-

nalo ir parduotuvių tinklo plėtros vadovė; Domas Jakutis, direktorius; Adas Jakutis, elektroninės 

prekybos ir logistikos vadovas.

Įmonė LONAS įkurta 1993 metais. Daugiau nei 20 metų LONAS puoselėja geriausias čiužinių 

gamybos tradicijas bei kuria inovacijas didesniam komfortui ir sveikesniam gyvenimui. Be pri-

pažinimą pelniusių čiužinių, LONAS taip pat gamina aukščiausios kokybės šiuolaikinio dizaino 

lovas bei platų spektrą aksesuarų geresniam miegui. 

Šiuo metu LONO įmonių grupėje dirba daugiau nei 100 darbuotojų.



Rankų daRbo meistRystė

Didžioji LONO čiužinių gamybos proceso dalis – kruopštus rankų darbas. Kie-

kvienas čiužinys gaminamas pagal individualius kliento poreikius ir pageida-

vimus. Gamybos procesas yra personalizuotas, todėl vienu metu gaminamas 

tik vienas čiužinys. Tai leidžia pasiekti ir užtikrinti tobulą kokybę ir aukščiausią 

komforto lygį.

Čiužiniams suteikiamas iki 10 metų garantinis laikotarpis.

kokybiškesnis miegas – sveikesnis iR 
laimingesnis gyvenimas

LONO čiužiniai ne tik suteikia aukščiausią komforto pojūtį, bet ir užtikrina 

teisingą atramą stuburui bei visai raumenų sistemai. Gamyboje naudojamos 

medžiagos yra ypač pralaidžios orui, visiškai nekenksmingos (sertifikuotos 

Oeco-tex®) ir tinka net kūdikiams.

LONO čiužiniai Jums suteiks tobulą poilsį, ramybę ir leis kasdien mėgautis 

gyvenimu.

2012 m. čiužinys TYLA®*** tapo „Lietuvos metų gaminiu 2012“

ir buvo apdovanotas aukso medaliu.
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2013 m. čiužiniai MŪZA®*** ir HARMONIJA®*** buvo apdovanoti aukso,

o MŪZA®** sidabro medaliu konkurse „Lietuvos metų gaminys 2013“.
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2014 m. lova BOSS tapo „Lietuvos metų gaminiu 2014“

bei buvo apdovanota aukso medaliu.

2016 m. vaikiškas čiužinys LONIUKAS tapo „Lietuvos metų gaminiu 2016“

bei buvo apdovanotas aukso medaliu. Tais pačiais metais lova BOSS konkurse

“Sukurta Jonavoje” buvo apdovanota aukso medaliu.

apdovanojimai



kineziteRapeutas

Pilnavertis miegas yra vienas svarbiausių dalykų, užtikrinančių sveikesnį ir laimingesnį gyveni-

mą. Savo praktikoje vis dažniau susiduriu su pacientais, kurie dėl šiuolaikinio gyvenimo ritmo 

ir kenksmingų veiksnių turi rimtų stuburo ar miego problemų. Kartu su paskirtu gydymu jiems 

drąsiai rekomenduoju LONO čiužinius, pasižyminčius puikiomis ortopedinėmis savybėmis.

Juozas Kupčiūnas

dizaineRė 

Vienas iš pagrindinių mano tikslų buvo suteikti naujiems LONO čiužiniams kuo daugiau na-

tūralumo, suteikti jiems išskirtinį stilių ir savitą charakterį. Kurdama galvojau apie XXI a. žmo-

gų, pasiilgusį tikrų, nevienadienių dalykų, norintį gyventi sveikoje, stilingoje ir harmoningoje 

aplinkoje. Ieškojau pusiausvyros tarp naujausių technologijų teikiamų galimybių ir pagarbos 

tradicijai, mūsų lietuviškam kultūriniam paveldui. Taip atnaujintoje kolekcijoje atsirado linas, 

audiniai įgavo natūralias gamtines spalvas ir tekstūras. Paprastas horizontalių linijų ritmas nu-

tiesė menamas sąsajas su jau istorija tapusiais skersadryžiais audiniais, kadaise plačiai naudotais 

senoviniams lietuviškiems čiužiniams („šienikams“) siūti.

Rasa Balaišė / Rasa design

Dryžuotas rankų darbo audinys - „šieniko“ užvalkalas, XX a. pirma pusė. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinio.



tRispalvė kolekcija 
Pristatome atnaujintus, jau daugelio vartotojų įvertintus bei pamėgtus čiužinius 

TYLA, HARMONIJA ir MŪZA. Šiuose patobulintuose čiužiniuose pažangiausios 

technologijos ir sveika gyvensena susitinka su mūsų tautos paveldu bei tradi-

cijomis. Natūralaus lino pluoštas ir atspalviai yra pagrindinis naujųjų čiužinių 

dizaino išskirtinumas. Kruopštus LONO meistrų rankų darbas, kokybiškos me-

džiagos ir ištobulinta čiužinių konstrukcija užtikrins aukščiausio lygio komfortą. 

Kiekvienam. Gero Jums poilsio!

tyla
univeRsalumas iR pRalaidumas oRui

Tai yra itin orui pralaidūs, patikimi ir lengvai prižiūrimi vilktų spyruoklių čiu-

žiniai. Jie suteikia optimalią atramą kūnui ir užtikrina ramų bei patogų poilsį. 

TYLA ir TYLA PLIUS siūlo laiko patikrintą konstrukciją, išskirtinį patogumą ir 

universalumą.

HaRmonija
idealus pRisitaiKymas pRie Kūno foRmų

Aukščiausio komforto lygio, prie kūno linijų prisitaikantys čiužiniai, pasižymi 

ypatingomis raumenis atpalaiduojančiomis savybėmis. Tobulam ir sveikam 

poilsiui užtikrinti čiužiniuose HARMONIJA ir HARMONIJA PLIUS naudojamos 

naujausios technologijos ir unikali konstrukcija.

mŪza 
pRaBanga iR išsKiRtinis KomfoRtas

Įkvepiantis ilgaamžiškumo, prabangos ir išskirtinio komforto derinys. Latekso 

čiužiniuose MŪZA ir MŪZA PLIUS suderintos naujausios technologijos, ypatin-

gas elastingumas ir oro pralaidumas, užtikrinantis ne tik čiužinių higieną, bet 

ir šilumos reguliavimą. Kad ir kurį variantą išsirinksite, čiužiniai MŪZA atgaivins 

Jūsų kūną, kol miegosite.

Dizainas: Rasa Balaišė / RASA deSIGN



tyla
itin pRalaidus oRui. univeRsalus

•	Čiužinio pagrindas sudarytas iš standaus zonuotų kišeninių 

spyruoklių bloko, kuriame esančios spyruoklės individualiai 

reaguoja į kūno spaudimą. 

•	Spyruoklės suskirstytos į 7 anatomines zonas, todėl puikiai 

prisitaiko prie kūno, neperduoda judesių bei suteikia tvirtą 

atramą.

•	Viršutinis sluoksnis – 2 cm storio ypač patogi viskoelastinė 

medžiaga „Memospace™“. Ši medžiaga yra sukurta NASA 

kosminių technologijų pagrindu, ji puikiai prisitaiko prie 

kūno, atpalaiduoja raumenis ir yra pralaidi orui.

•	 Ilgaamžė, orui pralaidi ir elastinga medžiaga „Lono-Tec I™“ 

apgaubia spyruokles 2 cm iš viršutinės ir 3 cm iš apatinės 

čiužinio pusės.

•	Specialios medžiagos įdėklas „L-Slip™“ sumažina čiužinio 

dėvėjimąsi, prailgina tarnavimo laiką, apsaugo namų aplinką 

nuo poliuretano dulkių.

•	Švelnus ir stilingas užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audi-

nio, kurio sudėtyje yra natūralaus lino pluošto. Ši medžiaga 

pasižymi antibakterinėmis savybėmis, joje nesiveisia dulkių 

erkutės. Užvalkalą galima skalbti iki 60°C temperatūroje.

•	Trikotažinis audinys yra daigstytas 1 cm storio viskoelastine 

medžiaga „Memospace™“, kuri audiniui suteikia ypatingą 

purumą ir malonų pirmo prisilietimo pojūtį.

Tinkamas
svoriui iki
110 kg

Aukštis
~22 cm

10 metų
garantija

10
30 dienų
bandomasis
laikotarpis30

Skirtingo
kietumo
pusės

Skalbiamas
užvalkalas60°

Su lino 
pluoštu

Naudojamos
abi pusės

7 anatominės
zonos

Paviršiaus 
atmintis

Itin pralaidus
orui

Kišeninių 
spyruoklių
pagrindas
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tyla plius

•	Čiužinio pagrindas sudarytas iš standaus zonuotų kišeninių 

mikrospyruoklių bloko, kuriame esančios spyruoklės indivi-

dualiai reaguoja į kūno spaudimą. 

•	Spyruoklės suskirstytos į 7 anatomines zonas, todėl puikiai 

prisitaiko prie kūno, neperduoda judesių bei suteikia tvirtą 

atramą.

•	 Ilgaamžė, orui pralaidi ir elastinga medžiaga „Lono-Tec I™“ 

apgaubia spyruokles abiejose čiužinio pusėse.

•	Viršutinis sluoksnis – nusegamas 7 anatominių zonų 

„GreenLine®“ latekso antčiužinis. Lateksas yra draugiškas 

aplinkai, ypač patvarus, ergonomiškas ir elastingas, jame 

nesiveisia dulkių erkutės, nesusidaro sąlygos veistis pelėsiui.

•	Specialios medžiagos įdėklas „L-Slip™“ sumažina čiužinio 

dėvėjimąsi, prailgina tarnavimo laiką, apsaugo namų aplinką 

nuo poliuretano dulkių.

•	Švelnus ir stilingas užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audi-

nio, kurio sudėtyje yra natūralaus lino pluošto. Ši medžiaga 

pasižymi antibakterinėmis savybėmis, joje nesiveisia dulkių 

erkutės. Užvalkalą galima skalbti iki 60°C temperatūroje.

•	Trikotažinis audinys yra daigstytas 1 cm storio viskoelastine 

medžiaga „Memospace™“, kuri audiniui suteikia ypatingą 

purumą ir malonų pirmo prisilietimo pojūtį.

itin pRalaidus oRui. univeRsalus

Aukštis
~27 cm

Tinkamas
svoriui iki
130 kg

10 metų
garantija

10
30 dienų
bandomasis
laikotarpis30

Itin pralaidus
orui

Skalbiamas
užvalkalas60°

Su lino 
pluoštu

Vidutinio
kietumo

Kišeninių 
mikro spyruoklių 
pagrindas

Nusegamas
antčiužinis

7 anatominės
zonos
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•	Čiužinio pagrindas sudarytas iš ilgaamžės, orui pralaidžios 

ir aukšto elastingumo medžiagos „Lono-Tec II™“. Medžiaga 

yra profiliuota bangelėmis, todėl pagerina oro laidumą, 

suteikia daugiau komforto.

•	Viršutinis sluoksnis – 5 cm storio ypač patogi viskoelastinė 

medžiaga „Memospace™“. Ši medžiaga yra sukurta NASA 

kosminių technologijų pagrindu, ji puikiai prisitaiko prie 

kūno, atpalaiduoja raumenis ir yra pralaidi orui. Medžiaga 

yra profiliuota kubais, todėl čiužinio prisitaikymas prie kūno 

yra dar tikslesnis.

•	7 anatominės zonos čiužinyje padeda geriau prisitaikyti prie 

kūno – labiau spaudžiamose kūno vietose viskoelastinė 

medžiaga įdumba ir formuoja taisyklingą stuburo atramą.

•	Specialios medžiagos įdėklas „L-Slip™“ sumažina čiužinio 

dėvėjimąsi, prailgina tarnavimo laiką, apsaugo namų aplinką 

nuo poliuretano dulkių.

•	Švelnus ir stilingas užvalkalas siuvamas iš trikotažinio 

audinio, kurio sudėtyje yra natūralaus lino pluošto. Ši 

medžiaga pasižymi antibakterinėmis savybėmis, joje 

nesiveisia dulkių erkutės. Užvalkalą galima skalbti iki 60°C 

temperatūroje.

•	Trikotažinis audinys yra daigstytas 1 cm storio viskoelastine 

medžiaga „Memospace™“, kuri audiniui suteikia ypatingą 

purumą ir malonų pirmo prisilietimo pojūtį.

HaRmonija
idealiai pRisitaiKantis pRie Kūno foRmų

Aukštis
~21 cm

Tinkamas
svoriui iki
110 kg

Vidutinio
kietumo

7 anatominės
zonos

Putų poliuretano
Lono-Tec IITM

pagrindas

Itin pralaidus
orui

Skalbiamas
užvalkalas60°

Su lino 
pluoštu

10 metų
garantija

10
30 dienų
bandomasis
laikotarpis30
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Paviršiaus 
atmintis



10 metų
garantija

10
30 dienų
bandomasis
laikotarpis30

•	Čiužinio pagrindas sudarytas iš ilgaamžės, orui pralaidžios ir 

aukšto elastingumo medžiagos „Lono-Tec II™“.Medžiaga yra 

profiliuota bangelėmis, todėl pagerina oro laidumą, suteikia 

daugiau komforto.

•	 Integruota vėdinimo sistema „NetFresh™“ užtikrina ypatingą 

oro pralaidumą, mažina prakaitavimą, padeda greičiau išga-

rinti drėgmę.

•	7 anatominės zonos čiužinyje padeda geriau prisitaikyti prie 

kūno – labiau spaudžiamose kūno vietose viskoelastinė me-

džiaga įdumba ir formuoja taisyklingą stuburo atramą.

•	Viršutinis sluoksnis – nusegamas 5 cm storio antčiužinis 

su viskoelastine medžiaga „Memospace™“. Ši medžiaga 

yra sukurta NASA kosminių technologijų pagrindu, ji puikiai 

prisitaiko prie kūno, atpalaiduoja raumenis ir yra pralaidi orui. 

Medžiaga yra profiliuota kubais, todėl čiužinio prisitaikymas 

prie kūno yra dar tikslesnis.

•	Specialios medžiagos įdėklas „L-Slip™“ sumažina čiužinio 

dėvėjimąsi, prailgina tarnavimo laiką, apsaugo namų aplinką 

nuo poliuretano dulkių.

•	Švelnus ir stilingas užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audinio, 

kurio sudėtyje yra natūralaus lino pluošto. Ši medžiaga pasižy-

mi antibakterinėmis savybėmis, joje nesiveisia dulkių erkutės. 

Užvalkalą galima skalbti iki 60°C temperatūroje.

•	Trikotažinis audinys yra daigstytas 1 cm storio viskoelastine 

medžiaga „Memospace™“, kuri audiniui suteikia ypatingą 

purumą ir malonų pirmo prisilietimo pojūtį.

HaRmonija plius
idealiai pRisitaiKantis pRie Kūno foRmų

Aukštis
~27 cm

Tinkamas
svoriui iki
130 kg

Itin pralaidus
orui

Vidutinio
kietumo Garina

drėgmę

7 anatominės
zonos

Putų poliuretano
Lono-Tec IITM

pagrindas

Skalbiamas
užvalkalas60°

Su lino 
pluoštu

Nusegamas
antčiužinis
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Paviršiaus 
atmintis



•	Vientisas čiužinio pagrindas sudarytas iš ilgaamžio, aukštos 

kokybės elastingo latekso, kurio sudėtyje yra natūralaus 

kaučiuko. Papildomas latekso pagrindo profiliavimas pageri-

na oro cirkuliaciją ir čiužinio kvėpavimą.

•	Viršutinis 3 cm storio „VitaTalalay EMBRACE®“ technologiš-

kai pažangus lateksas prisitaiko prie kūno, reaguodamas į 

žmogaus skleidžiamą šilumą.

•	7 anatominės zonos čiužinyje padeda geriau prisitaikyti prie 

kūno – labiau spaudžiamose kūno vietose lateksas įdumba 

ir formuoja taisyklingą stuburo atramą.

•	Specialios medžiagos įdėklas „L-Slip™“ sumažina čiužinio 

dėvėjimąsi, prailgina tarnavimo laiką, apsaugo namų aplinką 

nuo latekso dulkių.

•	Švelnus ir stilingas užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audi-

nio, kurio sudėtyje yra natūralaus lino pluošto. Ši medžiaga 

pasižymi antibakterinėmis savybėmis, joje nesiveisia dulkių 

erkutės. Užvalkalą galima skalbti iki 60°C temperatūroje.

•	Trikotažinis audinys yra daigstytas 1 cm storio viskoelastine 

medžiaga „Memospace™“, kuri audiniui suteikia ypatingą 

purumą ir malonų pirmo prisilietimo pojūtį.

mŪza
išsKiRtinio KomfoRto. pRaBangus

Tinkamas
svoriui iki
110 kg

Itin pralaidus
orui

Su lino 
pluoštu

Latekso
pagrindas

Reaguoja į
kūno šilumą

7 anatominės
zonos

10 metų
garantija

10
30 dienų
bandomasis
laikotarpis30
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Naudojamos
abi pusės

Aukštis
~21 cm

Skirtingo
kietumo
pusės

Skalbiamas
užvalkalas60°

Paviršiaus 
atmintis



10 metų
garantija

10
30 dienų
bandomasis
laikotarpis30

•	Vientisas čiužinio pagrindas sudarytas iš ilgaamžio, aukštos 

kokybės elastingo latekso, kurio sudėtyje yra natūralaus 

kaučiuko. Papildomas latekso pagrindo profiliavimas pageri-

na oro cirkuliaciją ir čiužinio kvėpavimą.

•	Nusegamas viršutinis 5 cm „VitaTalalay INTUITION®“ latekso 

sluoksnis yra elastingas, natūraliai reaguoja į spaudimą ir 

palaiko stabilią temperatūrą.

•	 „VitaTalalay INTUITION®“ lateksas pagamintas pagal TES 

technologiją – sugeria šilumą, kai jos per daug, ir ją išskiria, 

kai to reikia, todėl išlieka vėsus vasarą ir šiltas žiemą.

•	7 anatominės zonos čiužinyje padeda geriau prisitaikyti prie 

kūno – labiau spaudžiamose kūno vietose lateksas įdumba 

ir formuoja taisyklingą stuburo atramą.

•	Specialios medžiagos įdėklas „L-Slip™“ sumažina čiužinio 

dėvėjimąsi, prailgina tarnavimo laiką, apsaugo namų aplinką 

nuo latekso dulkių.

•	Švelnus ir stilingas užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audi-

nio, kurio sudėtyje yra natūralaus lino pluošto. Ši medžiaga 

pasižymi antibakterinėmis savybėmis, joje nesiveisia dulkių 

erkutės. Užvalkalą galima skalbti iki 60°C temperatūroje.

•	Trikotažinis audinys yra daigstytas 1 cm storio viskoelastine 

medžiaga „Memospace™“, kuri audiniui suteikia ypatingą 

purumą ir malonų pirmo prisilietimo pojūtį.

mŪza plius
išsKiRtinio KomfoRto. pRaBangus

Aukštis
~27 cm

Tinkamas
svoriui iki
130 kg

Itin pralaidus
orui

Vidutinio
kietumo

Latekso
pagrindas

Palaiko 
stabilią
temperatūrą

Reaguoja į
kūno šilumą

7 anatominės
zonos

Skalbiamas
užvalkalas60°

Su lino 
pluoštu

Nusegamas
antčiužinis

22

Paviršiaus 
atmintis





klasikinė kolekcija 

Klasika visada madinga. Laiko patikrinti bei tūkstančių 

patenkintų klientų įvertinti klasikinės LONO kolekcijos 

čiužiniai siūlo neprilygstamą kainos ir kokybės santykį. 

Maksimalus oro pralaidumas, puikios ortopedinės savybės 

ir ilgaamžiškumas dabar prieinami kiekvienam.



moRta plius

•	Čiužinio pagrindas sudarytas iš 7 cm storio labai standaus 

putų poliuretano sluoksnio, kuris pakietina čiužinį ir suteikia 

tvirtą atramą net ir daugiau sveriantiems žmonėms.

•	 Ilgaamžė, orui pralaidi ir elastinga profiliuota medžiaga 

„Lono-Tec I™“ apgaubia standžią putų poliuretano plokštę 

4 cm storio sluoksniu iš abiejų pusių.

•	Specialios medžiagos įdėklas „L-Slip™“ sumažina čiužinio 

dėvėjimąsi, prailgina tarnavimo laiką, apsaugo namų aplinką 

nuo poliuretano dulkių.

•	Švelnus užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audinio, kurio su-

dėtyje yra natūralios medvilnės pluošto. Čiužinio kraštinėse 

audinyje yra integruotas tinklelis, kuris pagerina čiužinio oro 

pralaidumą bei garina drėgmę. Užvalkalas nuvelkamas, turi 

užtrauktuką visose keturiose kraštinėse ir yra skalbiamas iki 

60°C temperatūroje.

Aukštis
~16 cm

Tinkamas
svoriui iki
120 kg

2 metų
garantija

2

Pralaidus
orui

Skalbiamas
užvalkalas60°

Kietas

Naudojamos
abi pusės

Putų poliuretano
Lono-Tec ITM

pagrindas
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samana

•	Čiužinio pagrindas sudarytas iš ilgaamžės, orui pralaidžios 

ir elastingos, specialaus tankio (tik šiame čiužinyje naudoja-

mos) medžiagos „Lono-Tec I™“. Ji yra išskirtinai minkšta ir 

suteikia unikalų komfortą miego metu.

•	Čiužinyje Samana naudojama specialaus tankio 

„Lono-Tec I™“ medžiaga – itin minkšta ir suteikianti unikalų 

komfortą miego metu.

•	7 anatominės zonos čiužinyje padeda geriau prisitaikyti prie 

kūno – labiau spaudžiamose kūno vietose „Lono-Tec I™“ 

medžiaga įdumba ir formuoja taisyklingą stuburo atramą.

•	Specialios medžiagos įdėklas „L-Slip™“ sumažina čiužinio 

dėvėjimąsi, prailgina tarnavimo laiką, apsaugo namų aplinką 

nuo poliuretano dulkių.

•	Švelnus užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audinio, kurio su-

dėtyje yra natūralios medvilnės pluošto. Čiužinio kraštinėse 

audinyje yra integruotas tinklelis, kuris pagerina čiužinio oro 

pralaidumą bei garina drėgmę. Užvalkalas nuvelkamas, turi 

užtrauktuką visose keturiose kraštinėse ir yra skalbiamas iki 

60°C temperatūroje.

Aukštis
~15 cm

Tinkamas
svoriui iki
100 kg

2 metų
garantija

2

Pralaidus
orui

Skalbiamas
užvalkalas60°

Minkštas

7 anatominės
zonos

Putų poliuretano
Lono-Tec ITM

pagrindas

•	Čiužinio pagrindas sudarytas iš ilgaamžės, orui pralaidžios ir 

elastingos medžiagos „Lono-Tec I™“. 

•	Viršutinis sluoksnis – 2 cm storio ypač patogi viskoelastinė 

medžiaga „Memospace™“. Ši medžiaga yra sukurta NASA 

kosminių technologijų pagrindu, ji puikiai prisitaiko prie 

kūno, atpalaiduoja raumenis ir yra pralaidi orui. 

•	7 anatominės zonos čiužinyje padeda geriau prisitaikyti prie 

kūno – labiau spaudžiamose kūno vietose viskoelastinė 

medžiaga įdumba ir formuoja taisyklingą stuburo atramą.

•	Švelnus užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audinio, kurio 

sudėtyje yra natūralios medvilnės pluošto. Čiužinio krašti-

nėse audinyje yra integruotas tinklelis, kuris pagerina oro 

pralaidumą bei garina drėgmę. Užvalkalas nuvelkamas, turi 

užtrauktuką visose keturiose kraštinėse ir yra skalbiamas iki 

60°C temperatūroje.

jonė plius

Pralaidus
orui

Aukštis
~15 cm

Tinkamas
svoriui iki
100 kg

Vidutinio
kietumo

7 anatominės
zonos

Putų poliuretano
Lono-Tec ITM

pagrindas

2 metų
garantija

2Skalbiamas
užvalkalas60°

•	Čiužinio pagrindas sudarytas iš 12 cm storio ilgaamžės, orui 

pralaidžios ir elastingos medžiagos „Lono-Tec I™“.

•	Viršutinis sluoksnis – 2 cm storio ypač patogi viskoelastinė 

medžiaga „Memospace™“. Ši medžiaga yra sukurta NASA 

kosminių technologijų pagrindu, ji puikiai prisitaiko prie 

kūno, atpalaiduoja raumenis ir yra pralaidi orui. 

•	Švelnus užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audinio, kurio 

sudėtyje yra natūralios medvilnės pluošto. Užvalkalas nu-

velkamas, turi užtrauktuką visose keturiose kraštinėse ir yra 

skalbiamas iki 60°C temperatūroje.

jonė

Aukštis
~15 cm

Tinkamas
svoriui iki
100 kg

Skalbiamas
užvalkalas60°

Vidutinio
kietumo

Pralaidus
orui

2 metų
garantija

2

Putų poliuretano
Lono-Tec ITM

pagrindas
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Paviršiaus 
atmintis

Paviršiaus 
atmintis



•	Čiužinio pagrindas sudarytas iš standaus kišeninių spy-

ruoklių bloko, kuriame esančios spyruoklės individualiai 

reaguoja į kūno spaudimą. 

•	Spyruoklės suskirstytos į 7 anatomines zonas, todėl puikiai 

prisitaiko prie kūno, neperduoda judesių bei suteikia tvirtą 

atramą.

•	Vidurinysis sluoksnis sudarytas iš 3 cm storio labai standaus 

putų poliuretano sluoksnio, kuris pakietina čiužinį ir suteikia 

tvirtą atramą net ir daugiau sveriantiems žmonėms.

•	 Ilgaamžė, orui pralaidi ir elastinga medžiaga „Lono-Tec I™“ 

apgaubia čiužinio pagrindą iš abiejų pusių.

•	Švelnus užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audinio, kurio 

sudėtyje yra natūralios medvilnės pluošto. Užvalkalas nu-

velkamas, turi užtrauktuką visose keturiose kraštinėse ir yra 

skalbiamas iki 60°C temperatūroje.

Aukštis
~22 cm

Tinkamas
svoriui iki
130 kg

2 metų
garantija

2

Itin pralaidus
orui

Skalbiamas
užvalkalas60°

Kišeninių 
spyruoklių
pagrindas

7 anatominės
zonos

•	Čiužinio pagrindas sudarytas iš standaus kišeninių 

spyruoklių bloko, kuriame esančios spyruoklės individualiai 

reaguoja į kūno spaudimą. 

•	Spyruoklės suskirstytos į 7 anatomines zonas, todėl puikiai 

prisitaiko prie kūno, neperduoda judesių bei suteikia tvirtą 

atramą.

•	 Ilgaamžė, orui pralaidi ir elastinga medžiaga „Lono-Tec I™“ 

apgaubia spyruokles iš abiejų pusių.

•	Daigstytas austinis užvalkalas savo sudėtyje turi natūralios 

medvilnės pluošto, yra nuvelkamas bei valomas sausu 

cheminiu būdu. 

Aukštis
~19 cm

Tinkamas
svoriui iki
100 kg

2 metų
garantija

2

Itin pralaidus
orui

Kišeninių 
spyruoklių
pagrindas

Vidutinio
kietumo

Naudojamos
abi pusės

7 anatominės
zonos

vega

vega plius

30

Skirtingo
kietumo
pusės

Naudojamos
abi pusės



antčiužiniai

Siūlome unikalią LONO antčiužinių kolekciją, 

kuri leis Jūsų poilsį greitai ir efektyviai kilstelėti 

į naujas aukštumas. LONO antčiužiniai skirti 

norintiems dar daugiau komforto ant turimo 

čiužinio bei jaučiantiems poreikį atnaujinti 

savo seną sofą-lovą ar nepatogų čiužinį.



Aukštis
~5 cm

2 metų
garantija

2

Pralaidus
orui

Skalbiamas
užvalkalas60°

Putų poliuretano
Lono-Tec ITM

pagrindas

Paskirtis – 
paminkštinti

lono-tec ii

•	Skirtas pakietinti turimą čiužinį, išlyginti išgulėtas čiužinio 

vietas ir sumažinti susidariusio tarpo pojūtį ant sofos-lovos.

•	Antčiužinio pagrindą sudaro vientiso sluoksnio 4 cm storio 

ilgaamžė, orui pralaidi ir aukšto elastingumo medžiaga 

„Lono-Tec II™“.

•	Antčiužinio kampuose ant užvalkalo yra specialios elastin-

gos juostelės, skirtos tvirtinimui prie čiužinio. 

•	Švelnus užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audinio, kurio 

sudėtyje yra natūralios medvilnės pluošto. Užvalkalas nu-

velkamas, turi užtrauktuką visose keturiose kraštinėse ir yra 

skalbiamas iki 60°C temperatūroje.

lono-tec i

•	Skirtas paminkštinti turimą čiužinį, išlyginti išgulėtas čiužinio 

vietas bei sumažinti susidariusio tarpo pojūtį ant  

sofos-lovos.

•	Antčiužinio pagrindas sudarytas iš ilgaamžės, orui pralai-

džios ir elastingos, specialaus tankio (tik šiame antčiužinyje 

naudojamos) medžiagos „Lono-Tec I™“. Ji yra išskirtinai 

minkšta ir suteikia unikalų komfortą miego metu.

•	Antčiužinio kampuose ant užvalkalo yra specialios elastin-

gos juostelės, skirtos tvirtinimui prie čiužinio. 

•	Švelnus užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audinio, kurio 

sudėtyje yra natūralios medvilnės pluošto. Užvalkalas nu-

velkamas, turi užtrauktuką visose keturiose kraštinėse ir yra 

skalbiamas iki 60°C temperatūroje.

Aukštis
~5 cm

2 metų
garantija

2

Pralaidus
orui

Skalbiamas
užvalkalas60°

Vidutinio
kietumo

Paskirtis – 
pakietinti

Putų poliuretano
Lono-Tec IITM

pagrindas

Minkštas
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memospace 5

•	Skirtas paminkštinti kietą čiužinį, išlyginti išgulėtas čiužinio 

vietas ar sumažinti susidariusio tarpo pojūtį ant sofos-lovos.

•	Antčiužinio pagrindą sudaro vientiso sluoksnio 4 cm storio 

ypač patogi viskoelastinė medžiaga „Memospace™“. Ši me-

džiaga yra sukurta NASA kosminių technologijų pagrindu, 

ji puikiai prisitaiko prie kūno, atpalaiduoja raumenis ir yra 

pralaidi orui. 

•	Antčiužinio kampuose ant užvalkalo yra specialios elastin-

gos juostelės, skirtos tvirtinimui prie čiužinio. 

•	Švelnus ir stilingas užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audi-

nio, kurio sudėtyje yra natūralaus lino pluošto. Ši medžiaga 

pasižymi antibakterinėmis savybėmis, joje nesiveisia dulkių 

erkutės. Užvalkalą galima skalbti iki 60°C temperatūroje.

•	3 cm storio trikotažinis antčiužinio užvalkalas yra daigstytas 

viskoelastine medžiaga „Memospace™“, kuri audiniui su-

teikia ypatingo purumo bei malonų pirmo prisilietimo pojūtį.

•	Skirtas paminkštinti turimą čiužinį, išlyginti išgulėtas čiužinio 

vietas ar sumažinti susidariusio tarpo pojūtį ant sofos-lovos.

•	Antčiužinio pagrindą sudaro vientiso sluoksnio 4 cm storio 

ypač patogi viskoelastinė medžiaga „Memospace™“. Ši me-

džiaga yra sukurta NASA kosminių technologijų pagrindu, 

ji puikiai prisitaiko prie kūno, atpalaiduoja raumenis ir yra 

pralaidi orui. 

•	Antčiužinio kampuose ant užvalkalo yra specialios elastin-

gos juostelės, skirtos tvirtinimui prie čiužinio. 

•	Švelnus ir stilingas užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audi-

nio, kurio sudėtyje yra natūralaus lino pluošto. Ši medžiaga 

pasižymi antibakterinėmis savybėmis, joje nesiveisia dulkių 

erkutės. Užvalkalą galima skalbti iki 60°C temperatūroje.

memospace 7

Aukštis
~5 cm

Minkštas

Viskoelastinis
MemospaceTM

pagrindas

Itin pralaidus
orui

Paskirtis – 
paminkštinti

2 metų
garantija

2

Skalbiamas
užvalkalas60°

Aukštis
~7 cm

Viskoelastinis
MemospaceTM

pagrindas

Itin pralaidus
orui

Paskirtis – 
paminkštinti

2 metų
garantija

2
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Paviršiaus 
atmintis

Paviršiaus 
atmintis

Skalbiamas
užvalkalas60°

Minkštas

Su lino 
pluoštu

Su lino 
pluoštu



Šis jaukus lininis čiužinio rūbas gali būti pritaikytas bet 

kuriam čiužiniui – tiek naujai įsigytam, jį apsaugant, 

tiek jau naudojamam ne vienerius metus, jį atnaujinant. 

LINĖ ženkliai pagerins čiužinio kokybę ir suteiks 

natūralaus šviežumo pojūtį. Šis užvalkalas yra lengvai 

prižiūrimas – jį galima daug kartų skalbti ir vėdinti. 

Sveikesnis miegas garantuotas!

linė

Itin pralaidus
orui

Medžiagos 
storis ~1 cm Skalbiamas60°
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•	 Itin malonus liesti, švelnus ir stilingas, 100% natūralaus lino 

pluošto užvalkalas padidina komforto lygį Jūsų turimame 

čiužinyje bei suteikia gaivumo jausmą.

•	Užvalkalas susegamas užtrauktuku, kuris yra visose čiužinio 

kraštinėse – patogu prižiūrėti ir užtikrinti tinkamiausią 

higieną.

•	Užvalkalą galima skalbti iki 60°C temperatūroje arba valyti 

sausu cheminiu būdu.

•	 Itin malonus liesti, švelnus ir stilingas lininis užvalkalas 

siuvamas iš audinio, kurio sudėtyje yra 100 proc. natūralaus 

lino pluošto.

•	Antibakterinės lino savybės padeda palaikyti tinkamą čiuži-

nio higieną ir drėgmės lygį. Jame nesikaupia dulkių erkutės.

univeRsalus 100 pRoC. lininis uŽvalKalas – 

pasiilgusiems tiKRo natūRalumo

Jūsų turimas čiužinys
(į komplektą neįeina)

Susegamas
užtrauktuku

Dizainas: Rasa Balaišė / RASA deSIGN





vaikiški čiužiniai

Mums rūpi ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų miegas. 

Vaikiškos kolekcijos gaminiai sukurti taip, kad 

leistų taisyklingai vystytis sparčiai augančio jauno 

žmogaus stuburui ir raumenims. Visi čiužiniai 

pagaminti iš ypač saugių ir orui pralaidžių medžiagų.

Tikime, kad su mūsų čiužiniais Jūs, tėveliai, galėsite 

užtikrinti saldų ir ramų savo vaikų miegą.



sapnas

•	Čiužinio pagrindas sudarytas iš ilgaamžės, orui pralaidžios 

ir elastingos medžiagos „Lono-Tec I™“. Ji užtikrina tvirtą 

atramą besivystančiam kūdikio stuburui.

•	Baltas užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audinio, kurio 

sudėtyje yra natūralios medvilnės pluošto. Ši medžiaga 

pasižymi antibakterinėmis savybėmis, joje nesiveisia dulkių 

erkutės. Užvalkalą galima skalbti iki 40°C temperatūroje.

•	Rekomenduojame vaikams iki 3 metų.

moRta

•	Čiužinio pagrindas sudarytas iš 4 cm storio labai standaus 

putų poliuretano sluoksnio, kuris pakietina čiužinį ir suteikia 

tvirtą atramą stuburui.

•	 Ilgaamžė, orui pralaidi ir elastinga profiliuota medžiaga 

„Lono-Tec I™“ apgaubia standžią putų poliuretano plokštę 

4 cm storio sluoksniu iš abiejų pusių.

•	Dvisluoksnė konstrukcija leidžia orui lengvai cirkuliuoti 

viduje, todėl čiužinyje nesikaupia drėgmė. 

•	Specialios medžiagos įdėklas „L-Slip™“ sumažina čiužinio 

dėvėjimąsi, prailgina tarnavimo laiką, apsaugo namų aplinką 

nuo poliuretano dulkių.

•	Švelnus užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audinio, kurio su-

dėtyje yra natūralios medvilnės pluošto. Čiužinio kraštinėse 

audinyje yra integruotas tinklelis, kuris pagerina čiužinio oro 

pralaidumą bei garina drėgmę. Užvalkalas nuvelkamas, turi 

užtrauktuką visose keturiose kraštinėse ir yra skalbiamas iki 

60°C temperatūroje.

•	Rekomenduojame vaikams nuo 3 metų ir vyresniems.

Išmatavimai –
120 x 60 x 7 cm

Pralaidus
orui

Skalbiamas
užvalkalas40°

Naudojamos
abi pusės

Putų poliuretano
Lono-Tec ITM

pagrindas

Išmatavimai –
200 x 90 x 13 cm

Pralaidus
orui

Skalbiamas
užvalkalas60°

Naudojamos
abi pusės

Putų poliuretano
Lono-Tec ITM

pagrindas

Tinkamas
svoriui iki
80 kg

Kietas

2 metų
garantija

2
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2 metų
garantija

2

sapnelis

•	Čiužinio pagrindas sudarytas iš ilgaamžės, orui pralaidžios 

ir elastingos medžiagos „Lono-Tec I™“. Ji užtikrina tvirtą 

atramą besivystančiam kūdikio stuburui.  

•	Papildomi oro kanalai čiužinio galvūgalyje užtikrina dar 

geresnį oro pralaidumą. Specialiai pritaikyta kūdikiams.

•	Švelnus ir stilingas užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audi-

nio, kurio sudėtyje yra natūralaus lino pluošto. Ši medžiaga 

pasižymi antibakterinėmis savybėmis, joje nesiveisia dulkių 

erkutės. Užvalkalą galima skalbti iki 60°C temperatūroje.

•	Rekomenduojame vaikams iki 3 metų.

2 metų
garantija

2

Su lino 
pluoštu

Skalbiamas
užvalkalas60°

Naudojamos
abi pusės

Putų poliuretano
Lono-Tec ITM

pagrindas

Itin pralaidus
orui

Išmatavimai –
120 x 60 x 7 cm

42

•	Čiužinio pagrindas sudarytas iš ilgaamžės, orui pralaidžios 

ir aukšto elastingumo medžiagos „Lono-Tec II™“. Medžiaga 

yra profiliuota bangelėmis, todėl pagerina oro laidumą. Ma-

sažuojantis paviršius užtikrina taisyklingą kūdikio raumenų 

vystymasį, gerina kraujotaką.

•	 Integruota vėdinimo sistema „NetFresh™“ mažina prakaita-

vimą, padeda greičiau išgarinti drėgmę, užtikrina ypatingą 

oro pralaidumą ir saugų kūdikio miegą.

•	Specialios medžiagos įdėklas „L-Slip™“ sumažina čiužinio 

dėvėjimąsi, prailgina tarnavimo laiką, apsaugo namų aplinką 

nuo poliuretano dulkių.

•	Švelnus ir stilingas užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audi-

nio, kurio sudėtyje yra natūralaus lino pluošto. Ši medžiaga 

pasižymi antibakterinėmis savybėmis, joje nesiveisia dulkių 

erkutės. Užvalkalą galima skalbti iki 60°C temperatūroje.

•	Trikotažinis audinys yra daigstytas 1 cm storio viskoelastine 

medžiaga „Memospace™“, kuri audiniui suteikia ypatingą 

purumą ir malonų pirmo prisilietimo pojūtį.

•	Rekomenduojame vaikams iki 3 metų.

loniukas

2 metų
garantija

2

Su lino 
pluoštu

Skalbiamas
užvalkalas60°

Garina
drėgmę

Naudojamos
abi pusės

Itin pralaidus
orui

Išmatavimai –
120 x 60 x 8 cm

Putų poliuretano
Lono-Tec IITM

pagrindas

LONAS 
rekomenduoja



•	Pagalvės pagrindas sudarytas iš ypač patogios viskoelastinės 

medžiagos „Memospace™“, kuri yra sukurta NASA kosmi-

nių technologijų pagrindu ir puikiai prisitaiko prie galvos 

formos, atpalaiduoja kaklo raumenis. 

•	Papildomas profiliavimas skylutėmis padaro pagalvę dar 

pralaidesnę orui, suteikia gaivumo pojūtį. 

•	Specialios medžiagos įdėklas „L-Slip™“ sumažina pagalvės 

dėvėjimąsi, prailgina tarnavimo laiką, apsaugo namų aplinką 

nuo poliuretano dulkių.

•	Švelnus ir stilingas užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audi-

nio, kurio sudėtyje yra natūralaus lino pluošto. Ši medžiaga 

pasižymi antibakterinėmis savybėmis, joje nesiveisia dulkių 

erkutės. Užvalkalą galima skalbti iki 60°C temperatūroje.

pagalvės

LONO pagalvių išskirtinumas – ergonomiškas dizainas, 

padedantis išlaikyti teisingą galvos, kaklo ir nugaros 

padėtį. Išsirinkite Jums labiausiai tinkamą aukštį ar 

formą ir Jūsų miegas taps dar kokybiškesnis. Visos 

LONO pagalvės yra pralaidžios orui ir puikiai vėdinasi.

Itin pralaidi 
orui

Išmatavimai
67 x 42 x 12 cm

Skalbiamas
užvalkalas60°

Minkšta

2 metų
garantija

2

Viskoelastinis
MemospaceTM 
pagrindas

noRa

KlasiKinės foRmos oRtopedinė pagalvė
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•	Pagalvės pagrindas sudarytas iš ypač patogios viskoelastinės 

medžiagos „Memospace™“, kuri yra sukurta NASA kosminių 

technologijų pagrindu ir puikiai prisitaiko prie galvos formos, 

atpalaiduoja kaklo raumenis. 

•	Papildomas profiliavimas skylutėmis padaro pagalvę dar pra-

laidesnę orui, suteikia gaivumo pojūtį.

•	Specialios medžiagos įdėklas „L-Slip™“ sumažina pagalvės 

dėvėjimąsi, prailgina tarnavimo laiką, apsaugo namų aplinką 

nuo poliuretano dulkių.

•	Švelnus ir stilingas užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audinio, 

kurio sudėtyje yra natūralaus lino pluošto. Ši medžiaga pasižy-

mi antibakterinėmis savybėmis, joje nesiveisia dulkių erkutės. 

Užvalkalą galima skalbti iki 60°C temperatūroje. 

•	Dydis tinkamas vaikams.

•	Specialus pagalvės profiliavimas kubais užtikrina dar tikslesnį 

prisitaikymą prie galvos formos, todėl pagalvė atpalaiduoja 

kaklo raumenis ir sumažina spaudimą. 

•	Pagalvės pagrindas sudarytas iš ypač patogios viskoelastinės 

medžiagos „Memospace™“. Ši medžiaga yra sukurta NASA 

kosminės technologijos pagrindu, ji puikiai prisitaiko prie gal-

vos formų, atpalaiduoja kaklo raumenis ir yra pralaidi orui. 

•	Specialios medžiagos įdėklas „L-Slip™“ sumažina pagalvės 

dėvėjimąsi, prailgina tarnavimo laiką, apsaugo namų aplinką 

nuo poliuretano dulkių.

•	Švelnus ir stilingas užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audinio, 

kurio sudėtyje yra natūralaus lino pluošto. Ši medžiaga pasižy-

mi antibakterinėmis savybėmis, joje nesiveisia dulkių erkutės. 

Užvalkalą galima skalbti iki 60°C temperatūroje. 

Itin pralaidi
orui

Išmatavimai
42 x 32 x 12 cm

Skalbiamas
užvalkalas60°

Minkšta

2 metų
garantija

2

Viskoelastinis
MemospaceTM

pagrindas

Pralaidi
orui

Išmatavimai
55 x 40 x 11 cm

Skalbiamas
užvalkalas60°

Minkšta

2 metų
garantija

2

Tikslus prisitaikymas
prie galvos formos

Viskoelastinis
MemospaceTM

pagrindas

nida

speCialios foRmos oRtopedinė pagalvė

mini noRa
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Skalbiamas
užvalkalas60°

•	Speciali pagalvės forma atitinka pečių ir kaklo linijas, o 

unikalus profiliavimas spygliukais masažuoja galvą miego 

metu, todėl pagalvė atpalaiduoja kaklo raumenis ir sumažina 

spaudimą. 

•	Pagalvės pagrindas sudarytas iš ypač patogios viskoelastinės 

medžiagos „Memospace™“. Ši medžiaga yra sukurta NASA 

kosminės technologijos pagrindu, ji puikiai prisitaiko prie gal-

vos formos, atpalaiduoja kaklo raumenis ir yra pralaidi orui. 

•	Specialios medžiagos įdėklas „L-Slip™“ sumažina pagalvės 

dėvėjimąsi, prailgina tarnavimo laiką, apsaugo namų aplinką 

nuo poliuretano dulkių.

•	Švelnus ir stilingas užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audinio, 

kurio sudėtyje yra natūralaus lino pluošto. Ši medžiaga pasižy-

mi antibakterinėmis savybėmis, joje nesiveisia dulkių erkutės. 

Užvalkalą galima skalbti iki  60°C temperatūroje. 

•	Pagalvės pagrindas sudarytas iš ilgaamžio, aukštos kokybės 

elastingo, orui laidaus „Talalay“ latekso. 

•	Papildomas profiliavimas skylutėmis padaro pagalvę dar pra-

laidesnę orui, suteikia gaivumo pojūtį.

•	Dėl unikalios „Talalay“ latekso savybės reguliuoti temperatūrą 

pagalvė išliks vėsi vasarą ir šilta žiemą. 

•	Specialios medžiagos įdėklas „L-Slip™“ sumažina pagalvės 

dėvėjimąsi, prailgina tarnavimo laiką, apsaugo namų aplinką 

nuo latekso dulkių.

•	Švelnus ir stilingas užvalkalas siuvamas iš trikotažinio audinio, 

kurio sudėtyje yra natūralaus lino pluošto. Ši medžiaga pasižy-

mi antibakterinėmis savybėmis, joje nesiveisia dulkių erkutės. 

Užvalkalą galima skalbti iki 60°C temperatūroje. 

meda

speCialios foRmos oRtopedinė pagalvė

Išmatavimai
65 x 40 x 12 cm

2 metų
garantija

2

Latekso TalalayTM

pagrindas

Palaiko 
stabilią
temperatūrą

Itin pralaidi
orui

Itin pralaidi
orui

Išmatavimai
55 x 40 x 11 cm

Skalbiamas
užvalkalas60°

Minkšta

2 metų
garantija

2Išgaubta pagal 
galvos ir kaklo 
formą

Masažuojantis
paviršius

Viskoelastinis
MemospaceTM

pagrindas

lyRa

KlasiKinės foRmos oRtopedinė pagalvė
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•	Universalios grotelės, pritaikytos minkštesniems, aukščiau-

sio komforto lygio čiužiniams. 

•	Pagamintos iš aukščiausios kokybės klijuotos beržo faneros.

•	Elastingumo reguliavimas dvigubais lameliais, esančiais 

centrinėje zonoje. 

•	Tekstilinė juosta gaminio viduryje svorį paskirsto tolygiai ir 

užtikrina gaminio stabilumą.

•	Groteles sudaro 42 lenktos lamelės (plotis 23 mm), laiko-

mos trigubų įleidžiamų plastikinių laikiklių, kurios išryškina 

čiužinio savybes.

gRotelės

LONO grotelės yra būtinas elementas, norint 

taisyklingai naudoti čiužinį ir miegant pajusti didžiausią 

komfortą. Šios grotelės užtikrina čiužinio pralaidumą 

orui ir padeda geriau prisitaikyti prie žmogaus kūno 

formų. Grotelės tinkamos naudoti su daugelio 

gamintojų lovomis.

comFoRt

Svorio 
paskirstymo 
diržas Amortizatoriai

Reguliuojamas
kietumas

Grotelių aukštis –
8 cm

23 mm pločio
lamelė

42 lenktos
lamelės
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2 metų
garantija

2



•	Universalios grotelės, pritaikytos vidutinio kietumo čiuži-

niams. 

•	Pagamintos iš aukščiausios kokybės klijuotos beržo faneros.

•	Elastingumo reguliavimas dvigubais lameliais, esančiais 

centrinėje zonoje. 

•	Tekstilinė juosta gaminio viduryje svorį paskirsto tolygiai ir 

užtikrina gaminio stabilumą.

•	Groteles sudaro 28 lenktos lamelės (plotis 35 mm), laiko-

mos dvigubų įleidžiamų plastikinių laikiklių, kurios išryškina 

čiužinio savybes.

spaRk

•	Universalios grotelės, pritaikytos visų rūšių čiužiniams. 

•	Pagamintos iš aukščiausios kokybės klijuotos beržo faneros.

•	Elastingumo reguliavimas dvigubais lameliais, esančiais 

centrinėje zonoje. 

•	Groteles sudaro 28 lenktos lamelės (plotis 35 mm), lai-

komos dvigubų plastikinių laikiklių, suteikiančių gaminiui 

minkštumo, kurios išryškina čiužinio savybes.

sigma

Svorio 
paskirstymo 
diržas

Guminiai 
antgaliai

35 mm pločio
lamelė

Grotelių aukštis –
8 cm

Reguliuojamas
kietumas

28 lenktos
lamelės

Guminiai 
antgaliai

35 mm pločio
lamelė

Grotelių aukštis –
8 cm

Reguliuojamas
kietumas

28 lenktos
lamelės
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53

čiužinių palyginimas

medžiagos pagRindas kietumas
tinkamas 

svoRiui
aukštis

naudojamos 

abi pusės

7 anatominės 

zonos

nusegamas 

antčiužinis

užvalkalas su 

lino pluoštu
gaRantija

bandomasis 

laikotaRpis

kainos

lygis

tyla
Lono-Tec ITM

L-SlipTM

MemospaceTM

Kišeninių 

spyruoklių

Skirtingo kietumo

pusės
110 kg ~22 cm • • • 10  m. 30 d. € €

tyla plius
Lono-Tec IITM

L-SlipTM

MemospaceTM

Kišeninių mikro

spyruoklių

Vidutinio 

kietumo
130 kg ~27 cm • • • 10 m. 30 d. € €

HaRmonija
Lono-Tec IITM

L-SlipTM

MemospaceTM

Putų poliuretano

Lono-Tec IITM

Vidutinio 

kietumo
110 kg ~21 cm • • 10 m. 30 d. € €

HaRmonija 
plius

Lono-Tec IITM

L-SlipTM

MemospaceTM

NetFreshTM

Putų poliuretano

Lono-Tec IITM

Vidutinio 

kietumo
130 kg ~27 cm • • • 10 m. 30 d. € € €

mŪza
L-SlipTM

MemospaceTM

Embrace vita talalay®

Latekso
Skirtingo kietumo

pusės
110 kg ~21 cm • • • 10 m. 30 d. € € €

mŪza 
plius

L-SlipTM

MemospaceTM

Intuition vita talalay®

Latekso
Vidutinio 

kietumo
130 kg ~27 cm • • • 10 m. 30 d. € € €

jonė
Lono-Tec ITM

MemospaceTM

Putų poliuretano

Lono-Tec ITM

Vidutinio 

kietumo
100 kg ~15 cm 2 m. €

jonė 
plius

Lono-Tec ITM

MemospaceTM

Putų poliuretano

Lono-Tec ITM

Vidutinio 

kietumo
100 kg ~15 cm • 2 m. €

moRta 
plius

Lono-Tec ITM

L-SlipTM

Putų poliuretano

Lono-Tec ITM
Kietas 120 kg ~16 cm • 2 m. €

samana
Lono-Tec ITM

L-SlipTM

Putų poliuretano

Lono-Tec ITM
Minkštas 100 kg ~15 cm • 2 m. €

vega Lono-Tec ITM
Kišeninių 

spyruoklių

Vidutinio 

kietumo
100 kg ~19 cm • • 2 m. €

vega 
plius

Lono-Tec ITM
Kišeninių 

spyruoklių

Skirtingo kietumo

pusės
130 kg ~22 cm • • 2 m. €
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TÜV– (vokiškai – „Technischer Überwachungsverein“) tai Vo-

kietijos techninės kokybės tikrinimo įmonių asociacija, kurios 

darbas yra užtikrinti įvairiausių produktų saugumo standartus. 

Šie saugumo standartai skirti apsaugoti žmones ir aplinką nuo 

neigiamo poveikio. „TÜV“ nepriklausomi konsultantai tikri-

na gamyklas, transporto priemones, energetinius įrenginius ir 

produktus, kurie reikalauja būti pastoviai stebimi. „TÜV“ žen-

klu pažymėti produktai atitinka griežtus Vokietijos saugumo  

standartus.

Rainforest Allience Certified – šis ženklas rodo, kad juo pažy-

mėti produktai ar jų sudėtinės dalys yra išgautos ūkiuose arba 

miškuose, sertifikuotuose „Rainforest Allience Certified“ stan-

dartu. Šie ūkiai ar miškai yra vystomi laikantis griežtų aplinko-

saugos, socialinių ir ekonominių kriterijų. Šie svarbūs kriteri-

jai – tai laukinės gamtos išsaugojimas, dirvožemio ir vandens 

telkinių apsauga, darbininkų, jų šeimų ir vietos bendruomenių 

gerovė.

Lono-Tec IITM – tai unikali aukšto elastingumo putų poliureta-

no medžiaga, kuri yra ilgaamžė ir pralaidi orui. Šios medžiagos 

tankis yra 37-42 kg/m3.

Lono-Tec ITM – tai unikali putų poliuretano medžiaga, kuri yra il-

gaamžė ir pralaidi orui. Šios medžiagos tankis yra 25-35 kg/m3.

MemospaceTM – tai viskoelastinė medžiaga, kuri yra sukurta 

NASA kosminės technologijos pagrindu, ji puikiai prisitaiko prie 

kūno, atpalaiduoja raumenis ir yra pralaidi orui. Jos kietumas 

kinta priklausomai nuo šilumos. Liesdamasi su žmogaus kūnu 

ji minkštėja ir prisitaiko prie kūno, maloniai jį apgaubia, todėl 

padeda atsipalaiduoti raumenims ir išlaikyti taisyklingą stuburo 

padėtį.

L-SlipTM – specialus įdėklas, naudojamas daugelyje LONO čiu-

žinių. Jis prailgina čiužinių tarnavimo laiką, sumažina dėvėjimą-

si, apsaugo namų aplinką nuo poliuretano dulkių. Šis įdėklas 

taip pat palengvina čiužinio užvalkalo apvilkimą išskalbus.

NetFreshTM – unikali integruota vėdinimo sistema, užtrikrinan-

ti geresnį oro pralaidumą čiužinyje. Kūnas mažiau prakaituoja, 

čiužinys geriau išgarina drėgmę, nesusidaro sąlygos veistis pe-

lėsiui.

VitaTalalay EMBRACE® – lateksas, kuris prisitaiko prie kūno, re-

aguodamas į žmogaus skleidžiamą šilumą. Tai itin kokybiška, 

technologiškai pažangi medžiaga, puikiai prisitaikanti, reaguo-

janti į kūno šilumą, tačiau neturinti klampumo pojūčio.

VitaTalalay INTUITION® – pažangiausios technologijos latek-

sas, pagamintas pagal „TES“(„Thermal energy storage“) techno-

logiją. Sugeria šilumą, kai jos per daug, ją išskiria, kai to reikia. 

Čiužinys išlieka vėsus vasarą ir šiltas žiemą.

Oeco-Tex – šiuo sertifikatu žymimos saugios, nuodingų lakiųjų 

dalelių į aplinką neskleidžiančios medžiagos. Produktai, pažy-

mėti ženkleliu „Pasitikėjimas tekstile“, garantuotai neturi aler-

giškų medžiagų, formaldehidų, sunkiųjų metalų ar draudžiamų 

plasticidų. Tai labai svarbu tekstilėje, skirtoje kūdikiams.

GreenLine® – draugiškas aplinkai, antibakterinis ir dulkių er-

kutėms atsparus lateksas. Jo sudėtyje yra natūralaus latekso, 

kuriam pagaminti buvo naudojama tik žalioji energija. Tai pro-

duktas tiems, kuriems svarbi ne tik sveikata, bet ir mus supanti 

aplinka, atsakingas energijos vartojimas.



išsiRink
„lono“ lovĄ

daugiau nei 250
skiRtingų audinių

10 modelių – viena kaina

nemokamas pRistatymas iR 
suRinkimas visoje lietuvoje

www.lonas.lt



uŽ fotosesiJai pasKolintus 
dizaino oBJeKtus „lonas“ 

dėKoJa lietuvių dizaineRiams

Rapolui gRaŽiui

lentyna „Audžiu“

www.rapolasgrazys.com

maRiJai puipaitei

veidrodis „Veidrodis-molbertas“

www.marijapuipaite.com

viliui dRingeliui

lopšys „Gegutė“

www.viliusdringelis.com

indi

toršeras „Toro“

www.indi.lt

Rankų darbo lininis audinys čiužinio užvalkalui, austas 1936 m. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinio.
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