
Katalog izdelkov

www.mtom.si

M TOM  Konfigurator Izberite barvo

mtom.si/konfigurator pobarvaj.mtom.si

M TOM Galerija

mtom.si/galerijamtom



M TOM  Konfigurator
mtom.si/konfigurator

1.  

2.

3. 

4. 

Cena sestava v prvem 

cenovnem razredu.

  Za dodatne informacije oz. ponudbo  izpolnite obrazec.

Dimenzije izbranih elementov.

Gumb  „3D prikaz“: sestav v končni podobi (računalniško generirana slika).
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1. Sedežne garniture

    Florjan

    Luna

    Maximal

    Roma

    Vesna

    Step

    Kavč TOM

2. Počivalniki

    Relaks F/E

    Jakob

3. Izdelki za prosti čas

    Stol Tomy

4. Izdelki za hotele, 

počitniški prostori,

poslovne prostore

5. Stoli, mizice, tabureji, 

vzglavniki, blazine

Vsebina

Kontakt

Razstavni salon - Mokronog

Delovni čas

Ponedeljek in sreda: 7.00-14.00

Torek in četrtek: 7.00-17.00

Petek: 7.00-13.00

Sobota: 8.00-12.00

Nedelja, prazniki: zaprto

Stari trg 36

SI-8230 Mokronog

GPS: N 45° 56.573', E015° 08.679'

Tel.: 07 3498 280

Fax: 07 3498 101

GSM: 031 737 080

E-pošta: info@mtom.si

Jesenice

Maribor

Mokronog
Izvoz 

Trebnje-zahod

Ljubljana

Novo mesto

Koper



Sedežna garnitura - FLORJAN
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Sedežna garnitura - FLORJAN

Sedežna garnitura FLORJAN je ergonomsko ter funkcijsko dodelana sedežna garnitura in temelji 

na potrebah uporabnikov. Z vzglavnikom pa nudi še podporo za vratni del hrbtenice, oz. glavo. 

Posebej oblikovan trosed (3P) omogoča s preprostim potegom povečanje sedalnega dela, ki potem 

nudi možnost prijetnega počitka. Florjan ima še en funkcionalen element (3PV), ki nam nudi 

možnost dobrega spanca.



Sedežna garnitura - LUNA
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Sedežna garnitura - LUNA

Model, ki je zaradi čistih in enostavnih linij vedno v trendu. Odlikuje ga tudi uporabnost, saj ima v 

široki stranici vgrajeno leseno poličko, ki jo lahko izvlečemo in uporabimo za odlaganje manjših 

predmetov. Trosed lahko spremenimo v udobno ležišče na enostaven način – sedalni del izvlečemo 

in nato prevrnemo naslonski del troseda. Ležišče je odlično zaradi svoje velikosti in udobja, ki ga 

omogoča kvalitetna hladno lita pena in letveno dno. Omeniti velja tudi sodobno zasnovane detalje, 

ki so usklajeni in se kažejo v obliki kovinskih nogic in v kovinskem zaključnem delu poličke za 

odlaganje.



Sedežna garnitura - MAXIMAL
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Sedežna garnitura - MAXIMAL

Sedežna garnitura, ki nudi največje število poljubnih kombinacij in dimenzij. Osnovni elementi so 

izdelani v štirih različnih velikostih oziroma dolžinah: S, M, L in XL. Element 2P ima funkcijo raztega, 

ki poveča globino sedalnega dela za približno 20 cm in je namenjeno udobnemu počitku. Garnituro 

lahko zaključimo s tremi različnimi tipi stranic, ki so široke od 8 do 16 centimetrov.



Sedežna garnitura - ROMA
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Sedežna garnitura - ROMA

Sedežno garnituro Roma odlikujejo čiste in klasične linije, ki jih poživijo kovinske nogice. Sedenje je 

zelo udobno, saj so v sedalu žična jedra, ki skupaj z elastično peno omogočata optimalno 

ergonomijo. Globina elementov je 83 centimetrov, zato lahko sedežno garnituro postavimo tudi v 

manjše prostor.



Sedežna garnitura - VESNA
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Sedežna garnitura - VESNA

Sedežna garnitura Vesna ima vse funkcionalnosti, ki vam pomagajo, da se dobro počutijo tudi 

potem, ko več ur sedijo na garnituri. To omogoča ergonomsko oblikovan višji naslon, ki ima 

vgrajeno ledveno oporo, da podpira hrbtenico in s tem razbremeni pritisk na medvretenčne diske, 

ki pogosto povzročajo večje ali manjše bolečine v spodnjem delu hrbta. Poleg tega je sedalni del višji 

(45 cm), kar omogoča lažje sedenje in vstajanje.



Sedežna garnitura - STEP
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Sedežna garnitura - STEP

Sedežna garnitura sodobne oblike. Mehanizem, ki je vgrajen v sedežno garnituro je izredno 

enostaven za uporabo in omogoča spreminjanje modela "STEP" iz kotne sedežne garniture v veliko 

udobno ležišče.



Sedežna garnitura - KAVČ TOM
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Sedežna garnitura - KAVČ TOM

Sedežna garnitura sodobne oblike. Mehanizem, ki je vgrajen v sedežno garnituro je izredno 

enostaven za uporabo in omogoča spreminjanje modela iz troseda v veliko udobno ležišče.



Počivalnik - RELAKS

15 www.mtom.si

Počivalnik RELAKS F nam s pomočjo mehanizma za nagibanje naslona, sedeža in prednje deske nudi 

štiri zelo udobne pozicije. Prva pozicija je sedenje, druga in tretja pozicija sta pol ležeč položaj za 

gledanje televizije in sedeče počivanje. Četrti položaj pa nam omogoča ležanje, saj se v tem položaju 

naslon spusti v horizontalo, dvignjena prednja deska pa nam daje prostor za noge, ki so v tem 

položaju v višini srca. V ponudbi je tudi model RELAKS E z mehanizmom na električni pogon – za 

enostavno spreminjanje nagiba naslona, sedeža in prednje deske.



Zig-zag spring

Due to specific materials, all dimensions can deviate by +/- 3%.
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Sedežna garnitura - JAKOB

Počivalnik Jakob je manjši in zato zelo primeren za nadomestilo fotelja s taburejem pri sedežni 

garnituri in je zelo primeren za blažitev bolečin v nogah in v hrbtu. To omogoča konstrukcija, ki 

ponuja sedenje in ležanje ter tako razbremeni pritisk na naše celotno telo. Od ostalih počivalnikov 

na trgu se razlikuje tudi po trdoti oblazinjenja ter konstrukciji hrbtnega dela v obliki S ( kot je 

hrbtenica), kar blažilno učinkuje za tiste, ki imajo pogoste bolečine v ledvenem predelu hrbta.



Stol - TOMY
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Stol TOMY je ergonomski izdelek za delo s prenosnim in tabličnim računalnikom, lahko pa ga 

uporabimo tudi za počivanje in branje. Je zanimivega videza in zavzame malo prostora in se 

enostavno pospravi. Narejen je iz pene kar omogoča enostavno premikanje in ima snemljivo 

prevleko. Izdelana je v mikrotkanini, ki se lahko tudi pere pri nižjih temperaturah. Stol TOMY je 

lahko v kombinaciji dveh barv še bolj atraktiven za vašo dnevno, mladinsko in otroško sobo ter 

vedno več uporabnikov je tudi v poslovnih prostorih.
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Hoteli, poslovni, počitniški prostori

SEDEŽNE GARNITURE S POSTELJO ZA VAŠE POČITNIŠKE PROSTORE

Nudimo vam sedežne garniture za počitniške objekte kot so počitniška hišica, koča oz. vikend za 

preživljanje prostega časa in druženje.

SEDEŽNE GARNITURE (S POSTELJO)  ZA HOTELE, POSLOVNE PROSTORE

Nudimo vam sedežne garniture prilagojene za hotele, poslovne prostore ipd... 



Stol in mizica TOM
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Tabureji, vzglavniki, blazine

Vzglavniki

40 x 40 cm

Vzglavnik - fiksen Vzglavnik - prenosljiv

50 x 50 cm 70 x 60 cm 50 x 30 cm

Tabure Florjan - veliki 80 x 60 cm

Tabure Florjan - mali 60 x 60 cm

Tabure kocka 42 x 42 x 42 cm

Tabure Luna 80 x 60 cm

Tabure okrogli 30 x 42 cm

Blazine
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