
Ecosleep izdelki s skrbno izbranimi materiali.

Več na www.mercator.si

Zbirajte e-nalepke ali običajne nalepke od 22. 9. do 31. 12. 2022.
Nalepke za popust na izdelke unovčite vse do 5. 1. 2023.
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BREZPLAČNA DOSTAVA 
LEŽIŠČA na dom

do-60%
Z UNOVČENJEM 

E-NALEPK ALI 
OBIČAJNIH 

NALEPK

MOŽNOST 
PLAČILA DO 
12 OBROKOV 

BREZ OBRESTI 
S PIKA 

KARTICO



Z ZBIRANJEM E-NALEPK ALI OBIČAJNIH NALEPK

Za vsakih 10 evrov nakupa prejmete e-nalepko na svojo Pika kartico ali 
običajno nalepko. Za nakup enega izdelka s popustom je treba zbrati 3, 5 
ali 10 nalepk.
Od 22. 9. do 16. 11. 2022 v živilskih prodajalnah in franšiznih prodajalnah 
Mercator za vsak nakup izdelka z oznako aktivnosti prejmete tudi dodatno 
nalepko.
E-nalepke (na Pika kartici) ali običajne nalepke za vsakih 10 evrov prejmete 
v vseh živilskih prodajalnah Mercator, franšiznih prodajalnah in M Tehniki.
V spletni trgovini Mercator prejmete e-nalepke in ne več običajnih nalepk.
Ob nakupu izbranega izdelka Vitapur EcoSleep sporočite pri blagajni, 
katere nalepke zbirate in jih želite unovčiti (e-nalepke na svoji Pika kartici 
ali zbrane običajne nalepke na svojem kartončku). Stanje e-nalepk bo 
navedeno tudi na računu.
E-nalepke ali običajne nalepke lahko zbirate od 22. 9. do 31. 12. 2022, 
unovčite pa jih lahko do 5. 1. 2023. E-nalepke se po končnem datumu na 
vaši Pika kartici izbrišejo. 
Pika kartica vam omogoča nakup do 12 obrokov brez obresti in drugih 
stroškov, po pogojih na www.mercator.si. 

Za vsak novi program zvestobe se na začetku programa pri blagajni 
odločite, katero vrsto nalepk boste zbirali: ali e-nalepke na svoji Pika kartici 
ali običajne nalepke. 
Nalepk različnih vrst ni možno kombinirati, seštevati ali pri blagajni 
zamenjati iz e-nalepk v običajne ali obratno.
Več informacij o programu zvestobe Vitapur EcoSleep na www.mercator.si 
ali na www.vitapur.si/mercator-ecosleep.

Obstaja možnost, da bo določen izdelek pred potekom akcije razprodan, zato 
se za nakup odločite pravočasno. Izdelki so nabavljeni izključno za namen te 
aktivnosti in ne bodo na voljo po njenem zaključku. Akcija je namenjena le fizičnim 
osebam in ne velja za pravne osebe ali samostojne podjetnike (d. o. o., s. p. idr.). 
Popusta za izdelke programa zvestobe ni mogoče uveljaviti hkrati s popustom za 
celotni nakup, Pika kupone, popustom za izbrane izdelke ali katerim koli drugim 
popustom. Vse cene so v EUR z vštetim DDV. Slike so simbolne. Za morebitne 
napake v tisku se opravičujemo. Produkcija: Mercator d.o.o., Dunajska cesta 107, 
Ljubljana (september 2022).
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Zbirajte nalepke in prihranite

Izpolnjen kupon z nalepkami pri blagajni predložite za nakup izdelka 
Vitapur EcoSleep s popustom. Nalepk in izpolnjenega kupončka ni mogoče 
zamenjati za denar. Število pridobljenih običajnih nalepk bo vidno na koncu 
računa. Seznam trgovin, v katerih lahko zamenjate nalepke za popust pri 
nakupu izdelkov Vitapur EcoSleep, najdete na www.mercator.si.



Ortopedska postelja za hišne 
ljubljenčke PetCloud

Z ortopedsko spominsko peno.

Redna cena: 74,98 EUR

66 x 48 x 15 cm MINI

za 5 nalepk 29,99 EUR

Redna cena: 87,48 EUR

84 x 64 x 15 cm MIDI

za 5 nalepk 34,99 EUR

Redna cena: 74,98 EUR

66 x 48 x 15 cm MINI

za 5 nalepk 29,99 EUR

ORTOPEDSKA SPOMINSKA PENA 
optimalna sprostitev 

napetosti sklepov 

PRIHRANITE

60%

PRIHRANITE

60%

66 x 48 x 15 cm ali 84 x 64 x 15 cm

GLOBALNI STANDARD 
ZA RECIKLIRANJE
je mednarodni standard, ki določa zahteve za reciklirana vlakna. 

NAGRADNA IGRA
Sodelujte v nagradni igri in se potegujte za glavno nagrado: 
OPREMI SVOJO SPALNICO V VREDNOSTI 1000 €

Za vsak nakup izdelka Vitapur Ecosleep lahko sodelujete v 
nagradni igri. Skenirajte QR kodo, poslikajte račun, 

oddajte svoje podatke v spletni obrazec in sodelujte.
Nagradna igra velja od 22. 9. 2022 do 5. 1. 2023. 

Pravila se nahajajo na spletni strani 
https://www.vitapur.si/nagradna-igra-mercator#sodeluj



PREMIUM žepkasto ležišče 
EcoCloud Premier 31 

Organski 
bombaž v 
prevleki

7 con 
udobja

7

ZonePro 
žepkaste vzmeti

Optimalno 
kroženje 

zraka

Primerno za 
alergike

• 7 con udobja ZonePro z žepkastimi vzmetmi + SpineTech pena 
   za idealno podporo telesa in manj bolečin v hrbtenici.   
• Dodatno udobje s spominsko peno, 
   ki se odziva obliki vašega telesa.     
• Nežna prevleka z organskim bombažem 
   za najbolj mehak dotik s kožo.  

Nadstandardna 
višina ležišča

31cm

90 x 200 cm ali 160 x 200 cm

90 x 200 cm

za 10 nalepk
Redna cena: 799,98 EUR
399,99 EUR

160 x 200 cm

za 10 nalepk
Redna cena: 999,98 EUR
499,99 EUR

PRIHRANITE

50%
PRIHRANITE

50%
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BREZPLAČNA DOSTAVA 
LEŽIŠČA na dom

OMEJENE 
KOLIČINE!

Ob nakupu ležišča EcoCloud Premier 31 
prejmete DARILO:

napenjalno rjuho za ležišče višine 31 cm, 
100% bombaž Jersey.



SpineTech 
visoko tehnološka pena

Enakomernejšo porazdelitev 
teže omogočata dodatni 
2 plasti SpineTech pene.

Žepkasto ležišče 
EcoCloud 22

• 5 con udobja ZonePro z žepkastimi vzmetmi za 
   idealno podporo telesa.   
• Nežna prevleka z organskim bombažem za najbolj 
   mehak dotik s kožo.    
• Dodatno udobje z 2 slojema prožne pene, 
   ki se prilegata vašemu telesu.  

90 x 200 cm

za 10 nalepk
Redna cena: 399,98 EUR
199,99 EUR

160 x 200 cm

za 10 nalepk
Redna cena: 599,98 EUR
299,99 EUR

višina 
ležišča

22cm

Organski 
bombaž v 
prevleki

5 con 
udobja

5

ZonePro 
žepkaste 
vzmeti

Optimalno 
kroženje 

zraka

Primerno za 
alergike

90 x 200 cm ali 160 x 200 cm

PRIHRANITE

50%

PRIHRANITE

50%

PLASTI za popolno udobje:
Spodnja podporna plast.

Plast vzmeti za
točkovno podporo.

Plast dodatne podpore.

Plast luksuznega udobja
in sproščanja točk pritiska.

Zgornja udobna plast.

Zračna prevleka iz
ekološkega bombaža.
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BREZPLAČNA DOSTAVA 
LEŽIŠČA NA DOM
Ležišče EcoCloud Premier 31 
in EcoCloud 22 dostavljamo 
na dom. Ob nakupu vsaj 
enega od ležišč boste 
na koncu računa prejeli 
obrazec, katerega izpolnete 
z vašimi podatki, mi pa bomo 
poskrbeli, da bodo vaši izdelki 
varno in hitro dostavljeni na 
vaš dom, v terminu, ki si ga 
boste izbrali. Več na:  
www.vitapur.si/mercator-ecosleep 
ali www.mercator.si

BREZPLAČNA DOSTAVA 
LEŽIŠČA na dom

Za dodatne informacije 
lahko pokličete na 
MODRO ŠTEVILKO 

03 757 14 40



Set 2 prevlek za vzglavnik Svilanit Nelle 
• Naravni 100% bombaž.

2 x 50 x 70 cm

Redna cena: 14,98 EUR
5,99 EURza 3 nalepke

2 x 40 x 60 cm

Redna cena: 9,98 EUR
4,99 EURza 3 nalepke

Prešita odeja EcoSleep

• Lahka in zračna odeja, za uporabo v vseh letnih časih.
• Pralna na 40°C.

140 x 200 cm

Redna cena: 87,48 EUR
34,99 EURza 5 nalepk

200 x 200 cm

Redna cena: 124,98 EUR
49,99 EURza 5 nalepk

Polnilo iz
recikliranih 
materialov

Preobleka 
odeje iz 100% 
nebeljenega 

bombaža

140 x 200 cm ali 200 x 200 cm

90 x 200 cm ali 160 x 200 cm

Nadvložek EcoSleep 4+1

• Snemljiva pralna prevleka.
• Pralna na 30°C.

90 x 200 cm

za 10 nalepk
Redna cena: 149,98 EUR
59,99 EUR

160 x 200 cm

za 10 nalepk
Redna cena: 247,98 EUR
99,99 EUR

PRIHRANITE

60%
PRIHRANITE

60%

PRIHRANITE

59%
PRIHRANITE

60%

PRIHRANITE

60%
PRIHRANITE

50%

4 cm 
poliuretanske 

pene s piramidno 
strukturo

1 cm
spominske

pene

Prevleka iz
recikliranih 
materialov



Otroški klasični 
vzglavnik EcoSleep 

• Za vse spalne položaje. 
• Pralen na 60°C.

Anatomski vzglavnik 
EcoSleep

• Anatomska oblika za 
   spanje na boku in hrbtu.  
• Pralen na 60°C.

Klasični vzglavnik 
EcoSleep

• Za vse spalne položaje. 
• Individualna nastavitev 
    višine in trdote. 
• Pralen na 60°C.

AirMesh
za večjo 
zračnost

Polnilo iz
recikliranih 
materialov

Prevleka 
vzglavnika iz 

100% bombaža

3D
Redna cena: 49,98 EUR
19,99 EURza 5 nalepk

Redna cena: 49,98 EUR

19,99 EURza 5 nalepkAirMesh
za večjo 
zračnost

Polnilo iz
recikliranih 
materialov

Prevleka 
vzglavnika iz 

100% bombaža

3D

Redna cena: 44,98 EUR
17,99 EURza 5 nalepkAirMesh

za večjo 
zračnost

Polnilo iz
recikliranih 
materialov

Prevleka 
vzglavnika iz 

100% bombaža

3D

50 x 70 cm

50 x 70 cm

40 x 60 cm 3+
leta

PRIHRANITE

60%

PRIHRANITE

60%

PRIHRANITE

60%


