
Ugodje, poèitek, ležernost, notranja umiritev, zibanje, ujetost v trenutku, breztežnost, ... so 

le nekateri sinonimi, ki nam padejo na pamet ob misli na viseèe mreže.  

Vendar pa ima èlovek, ki ni imel izkušenj z originalnimi mehiškimi ali brazilskimi viseèimi 

mrežami lahko tudi pomisleke, kot so: kako naj udobno ležim v viseèi mreži, saj bom 

vendarle ukrivljen kot banana- kaj pa èe padem- èe se uležem v viseèo mrežo brez majice 

bom vendar ves rdeè po hrbtu, kot bi me kdo prebièal - to pa že ni dobro za moj hrbet; ... 

Tudi sam sem imel takšne pomisleke, preden sem se prviè sreèal z originalnimi viseèimi 

mrežami v Mehiki. Po tej najveèji državi Srednje Amerike sem potoval pred leti, na moji 

skoraj enoletni poti okoli sveta.  In ker je bilo moje potovanje omejeno na precej nizek 

dnevni »budget«, sem bil primoran iskati najcenejše možne opcije prenoèevanja. Na pacifiški 

in karibski obali Mehike je to spanje v viseèih mrežah in to že za dva ameriška dolarja na 

noè. Tam sem se prviè sooèil z zgoraj navedenimi pomisleki. Kako naj vendarle spim v viseèi 



mreži, saj imam kroniène probleme s hrbtom- saj se bom vendar zjutraj zbudil ves ukrivljen; 

kaj pa èe padem dol; ...   

Po prvi prespani noèi v viseèi mreži pa navdušenje! Saj ne morem verjeti kako udobno sem

spal, pa saj mreža se kar prilagodi položaju telesa v njej, neverjetno, in nikakršnih boleèin v 

hrbtu! Takrat sem se zaljubil v viseèe mreže!  

In si rekel: »Kako lepo bi bilo, èe bi ljudje v Sloveniji spoznali èarobnost viseèih mrež!« 

Naslednja stvar o kateri sem zaèel razmišljati in spraševati ljudi, ki so imeli veè izkušenj, je 

bila kje kupiti kvalitetno viseèo mrežo? In vsi odgovori so namigovali na polotok Jukatan, in 

sicer na mesto Merida, ki so mi ga predstavili kot prestolnico viseèih mrež v Mehiki in 
posledièno tudi v Srednji Ameriki. In to je bila tudi ena mojih naslednjih destinacij. 

Po skoraj enomeseènem  delu na ranèu v pokrajini Chiapas, sem po navodilih in priporoèilu 

lastnika odšel na Jukatan, v mesto Tulum poiskat družino, kjer bi lahko bival in kateri imajo

»veze« za nakup najboljših viseèih mrež v Meridi.

Po nekajtedenskem bivanju pri tej družini, na katero imam le najlepše spomine, sem spoznal 

pravo vrednost viseèih mrež v mehiški kulturi. Nihèe namreè sploh ni imel postelje! Vsi so 

spali le v viseèih mrežah. Starec, ki je znal pripraviti najboljšo ribo na žaru, je bil star že 

krepko èez 80 let in še nikoli!!! ni spal v postelji.  Dejal je, da bi se mu v postelji zmešalo od 

vroèine, v viseèi mreži pa da te ujame blagodejni vetriè (niso namreè imeli niti zasteklenih 

oken) ter da ga pomirja zibanje in obèutek lebdenja. In ker sem mu omenil mojo željo o 

nakupu in morebitnem uvozu »pravih, originalnih« viseèih mrež, mi je dal naslov znanca v 

Meridi, katerega znanec pozna nekoga, ki pozna . .. 

In tako se je rodila SIESTA, malo podjetje, ki se ukvarja z uvozom in prodajo viseèih mrež.



Po nadaljnjem raziskovanju viseèih mrež sem dognal, da obstaja tudi drugi tip, južnoameriški ali 

brazilski.  Tam jih ne tkejo v mrežo, temveè v blago. Dejal sem si. »Hm, tudi te so 

zanimive, lahko jih uporabljaš tudi v stanovanju, s svojo dekorativno vrednostjo so kot nalašè 

za popestritev doma.« 

In kot nalašè sem imel prijatelja, ki je študiral v Braziliji in ki mi je dal napotke, kje v Braziliji se 

tkejo najboljše viseèe mreže. Na SV države, v Amazoniji se ponekod cele vasi ukvarjajo s 

pletenjem viseèih mrež. In tako sem se odloèil uvoziti tudi ta tip viseèe mreže,  èe je že 

tisoèletja uporabljan v veèjem delu Južne Amerike, mora že imeti svojo kvaliteto. 

Najbolj težko vprašanje, ki mi ga zastavljajo moje stranke je: »Katere viseèe mreže so boljše, 

mehiške ali brazilske?« 

Po nekajletnih izkušnjah in stotinah noèi prespanih tako v enih kot v drugihš e vedno ne poznam 

odgovora. 

Mehiške so bolj delikatne, tkane v mrežo iz stoterih bombažnih nitk, potrebno jih je bolj 

paziti, a so veliko bolj zraène, vse popolnoma roèno izdelane, stkane v prelepe barvne 

mozaike, vsaka je unikat in se popolnoma prilega položaju telesa. 

Brazilske so, prav tako iz bombaža,  v blago in so mogoèe še celo bolj primerne za naše  tkane

podnebje saj ne zaèutimo vsakega vetrièa. Z obstranskimi resicami in prelepimi barvami so 

kot nalašè za popestritev dnevne sobe ali balkona in se uporabljajo kot del pohištva. 



Ja, ponavadi jim odgovorim, naj razmislijo, kje jo nameravajo obesiti in potem skupaj 

najdemo pravo rešitev  za vsak primer posebej. 

Tudi sam se že šesto leto trudim, da bi še obogatil ponudbo, tako so v zadnjem èasu zelo 

popularni tudi viseèi stoli, ki so kot nalašè za popoldanski poèitek ali udobno branje.  

V Mehiki smo vzpostavili tudi neko svojo pravièno trgovino , tako da vsako leto ljudje, zdaj 

že veè kot 700 majevskih družin, dobijo tudi pomoè v obliki sofinanciranja popravila bivališè 

ali nakupa najpotrebnejših surovin. To me zares veseli!  

Upam, da ste dobili vpogled v naèin dela podjetja SIESTA in upam, da tudi vi poskusite ujeti 

trenutek, ko èas poèije, ko poèitek postane pravi užitek.  

Hvala in sreèno! 

Gregor Sebanc 
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