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PREČO PRÁVE AHORN?

Rošt - základ zdravého spania

Kvalitná výroba

Nie nadarmo sa hovorí, že kvalitný rošt je základ pre zdravý
a ničím nerušený spánok. Aj ten najkvalitnejší matrac stráca
svoje dobré vlastnosti v kombinácii s nevyhovujúcim alebo
opotrebovaným roštom. Rošt tvorí nevyhnutnú súčasť postele
a prispieva tak k pokojnému a pohodlnému spánku. Z našej
pestrej ponuky si iste vyberiete ideálny variant, ktorý bude
vyhovovať všetkým vašim nárokom na pohodlie.

Posteľový rošt patrí k najviac
zaťažovaným častiam lôžka, jeho
výber by sa tak nemal podceniť.
Kým matrac je potrebné raz
za pár rokov vymeniť, kvalitný rošt
môže vydržať aj celý život.
Na výrobu roštov starostlivo
vyberáme len tie najkvalitnejšie
materiály. Spoločne s našou
novou technológiou výroby
je hotový rošt zárukou vysokej
kvality.

Tradičný český
výrobca
Všetky naše produkty vyrábame
už od roku 1995 v malej
dedinke Vlkoš na juhu Moravy.
Ako česká firma kladieme
dôraz aj na ten najmenší detail
pri celom procese výroby
a robíme všetko pre to, aby
sme uspokojili požiadavky
aj tých najnáročnejších
zákazníkov.

Predĺžená záruka
Pravidelné overovanie kvality roštov AHORN a dlhodobé
skúsenosti s ich výrobou nám umožňujú poskytnúť
nadštandardné podmienky záruky. Viac ako dvojnásobná
dĺžka zákonnej záručnej doby je známkou spoľahlivosti
a vynikajúcich úžitkových vlastností.

Atypické rozmery
Posteľové rošty vyrábame v rôznych rozmeroch šírky aj dĺžky.
Pri niektorých typoch ponúkame možnosť výroby priamo na
mieru. Rošt tak dokážeme zhotoviť pre takmer každú posteľ,
a to vo veľmi krátkom čase.

SME VÁŠ SPOKOJNÝ SPÁNOK

Široký sortiment

Spoľahlivé dodanie

U nás máte na výber hneď z niekoľkých typov
posteľových roštov. Podľa vašich potrieb si
môžete vybrať medzi klasickým rovným roštom,
ručne polohovateľným pre pohodlné čítanie,
či motorovým roštom pre maximálny komfort.
Rošty s možnosťou prístupu do úložného
priestoru pomocou vyklopenia sú pre nás
samozrejmosťou.

Objednaný tovar vám doručíme vo vopred
dohodnutom termíne. Vďaka nášmu
informačnému systému máme o vašej
objednávke úplný prehľad a dokážeme tak presne
povedať, v akom stave sa objednaný rošt práve
nachádza. Zakladáme si na vysokej spoľahlivosti
- na čom sa dohodneme, to pre nás platí. Včasné
dodanie a spokojný zákazník sú našou prioritou.

Certifikáty
Všetky výrobky pravidelne testujeme, a preto vieme,
že kvalita je našou silnou stránkou. Ostatne, dokazujú
to aj všetky nami získané certifikáty o splnení normy
pre mechanické zaťaženie či atest zdravotnej
nezávadnosti.
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PREČO JE DOBRÉ, ABY ROŠT MAL...
Posuvné objímky - spevnia chrbát podľa potreby

.
.

Posuvné objímky umožňujú upraviť si tuhosť v bedrovej oblasti
podľa Vašich potrieb
Možnosť výberu tuhšej alebo mäkšej strednej časti lôžka

TIP: Ako si správne nastaviť tuhosť v bedrovej oblasti?

..

Mäkšia bedrová oblasť: prisuňte objímky k sebe (obr. 1)
Tuhšia bedrová oblasť: posuňte objímky na kraj roštu (obr. 2)

mäkšie

tuhšie

1

2
Stredový stabilizačný popruh - lepšia stabilita roštu

..
.

Stredový popruh spevňuje celý rošt
Obmedzuje zlomenie lamely pri nárazovom zaťažení
Rošt vydrží vyššiu záťaž

Zmäkčenie lamiel vŕtaním - menší tlak na plecia

..

Lamely v ramennej oblasti sú zmäkčené vŕtaním
Prevŕtaná lamela je pružnejšia - pomáha zmierniť tlak na plecia

Potiahnutie roštu fóliou - menej prachu pod
matracom

..
..

Pod matracom sa zachytáva menej prachu a ľahko sa utiera
Do roštu nepreniká vlhkosť - nevytvára sa prostredie pre výskyt
baktérií a plesní
Matrac je lepšie chránený pred zatrhávaním poťahu
Fólia zjednocuje povrch lamely a obmedzuje možnosť výskytu
triesok

Puzdrá nad bočnicou roštu - rošt sa lepšie prispôsobí
tvaru a polohe tela

..
.

Pružne uchytené lamely sa natáčajú a prispôsobujú sa polohe tela
Ložná plocha pruží aj na kraji lôžka, kde bežné puzdrá nepružia
- komfortné spanie a ľahšie otáčanie tela počas spánku
Vyššia nosnosť - odolnosť proti poškodeniu pri prudkom dosadnutí na lôžko

Ramenná kolíska - uľaví ramenám pri spánku na boku

.
..

Ramenná kolíska pomáha zmierniť otlačenie a bolesti ramien
pri spánku na boku
Lamely sa pod tlakom ramena stlačia hlbšie
Rameno sa môže zaboriť a chrbtica zostáva vo svojom prirodzenom tvare

Vysoký počet lamiel - lepšia flexibilita lôžka

..
.

Vysoký počet úzkych lamiel detailne kopíruje zakrivenie tela
Čím viac lamiel, tým je lôžko pružnejšie - vlastnosti matraca
lepšie vyniknú
Znižuje tlak na telo - obmedzuje potrebu často sa otáčať

Prídavná lišta - predlžuje životnosť matraca

..
.

Zamedzuje deformácii okrajov matraca
Rovnomerne podopiera matrac po celej ploche
Predlžuje životnosť matraca

Anatomické zóny - rešpektujú anatómiu tela

.
..
.
.

Plocha lôžka pri lamelových roštoch je rozdelená na niekoľko
oblastí s odlišnou tuhosťou
Každá časť tela je individuálne podopretá
3 zóny - v oblasti panvy je lôžko tuhšie, pod hlavou a nohami
mäkšie
5 zón - odlišná tuhosť v oblasti hlavy, ramien, trupu, panvy, nôh
7 zón - optimálna podpora hlavy, ramien, trupu, panvy, stehien,
lýtok a chodidiel
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Rýchla navigácia
(uvedené číslo v tabuľke označuje číslo stránky v katalógu)

Rovný - rovný rošt
H - polohovanie hlava
HN - polohovanie - hlava a nohy
P - výklop od nôh
HN P - polohovanie hlava a nohy / výklop od nôh
Kombi P - výklop zboku

Kombi HN P - polohovanie hlava a nohy / výklop zboku
Mega - zvýšená nosnosť
Motor - polohovanie pomocou motora
Motor Flat - motor umiestnený v konštrukcii rámu
Motor Quattro - motor so 4 nezávislými pohonnými jednotkami
Motor Kombi P - polohovanie pomocou motora / výklop zboku

Legenda
POLOHOVANIE

MOTOROVÝ

RELAXAČNÝ

ÚLOŽNÝ

ZÁRUKA

HLAVA

HLAVA - NOHY

ROŠT

ROŠT

PRIESTOR

5 ROKOV

ODPORÚČANÁ

POČET

POČET

VÝKYVNÝ

NOSNOSŤ

ZÓN

LAMIEL

TANIER

15 cm

POLOHOVANIE

ROVNÝ

10 cm

POSTEĽOVÝ ROŠT

VÝŠKA ROŠTU

VÝŠKA ROŠTU
S MOTOROM

DOSTUPNÉ ROZMERY

PRE KONKRÉTNE TYPY ROŠTOV
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Lamelové
rošty

6 cm

Omega

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lamiel

Záruka

2
100 KG

3 ZÓNY

Základný posteľový rošt so širokými lamelami určený
pre juniorov a na príležitostné spanie. Pomocou posuvných objímok si nastavíte potrebnú tuhosť pod bedrami
v strednej časti lôžka.

15 LAMIEL

2 ROKY

Širokými lamelami je dosiahnuté rovnomerné
rozloženie tlaku tela na celej ploche lôžka
Lamely v pevných puzdrách vytvoria stabilný
podklad pre uloženie matraca
Rozloženie do 3 základných anatomických zón

Omega HN
Posteľový rošt s ručným polohovaním hlavy
a nôh pomocou mechanického zdvihu

NOSNOSŤ
100 KG

3 ZÓNY

15 LAMIEL

ZÁRUKA

VÝŠKA

2 ROKY

ROŠTU
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5 cm

Primaflex

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lamiel

Záruka

2
120 KG

3 ZÓNY

28 LAMIEL

2 ROKY

Rošt má tiež túto funkciu. Viac na str. 6 - 7

Stredový stabilizačný popruh zlepšuje stabilitu a
nosnosť
28 lamiel uložených v kaučukových výkyvných duo
vreckách
Kvalitný lamelový rošt za dobrú cenu - to je Primaflex.
Rošt je vhodný ako na bežné spanie, tak aj na komfortnejšie prespávanie na chate či do študentskej izby.

Výška roštu len 5 cm zamedzí väčšiemu vyčnievaniu
matraca nad horný okraj hrany postele
Pomocou posuvných výstuh si nastavíte potrebnú
tuhosť pod bedrami v strednej časti lôžka

Primaflex HN
Posteľový rošt s ručným polohovaním hlavy a nôh
pomocou mechanického zdvihu

NOSNOST
120 KG

3 ZÓNY

28 LAMEL

ZÁRUKA

VÝŠKA

2 ROKY

ROŠTU

Primaflex P
Posteľový rošt s výklopom od nôh pomocou piestu
Prístup do celého úložného priestoru
od nôh

NOSNOSŤ

3 ZÓNY

28 LAMIEL

120 KG

ZÁRUKA

VÝŠKA

2 ROKY

ROŠTU

Primaflex HN P
Posteľový rošt s bočným výklopom pomocou piestu a s ručným polohovaním
hlavy a nôh pomocou mechanického
zdvihu
Prístup do celého úložného priestoru
od nôh

NOSNOSŤ

3 ZÓNY

28 LAMIEL

120 KG

ZÁRUKA

VÝŠKA

2 ROKY

ROŠTU

Primaflex Kombi P
Posteľový rošt s bočným výklopom pomocou
piestu
Prístup zboku do celého úložného priestoru

NOSNOSŤ
120 KG

3 ZÓNY

28 LAMIEL

ZÁRUKA

VÝŠKA

2 ROKY

ROŠTU
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5 cm

Duostar

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lamiel

Záruka

3
120 KG

5 ZÓN

28 LAMIEL

3 ROKY

Rošt má tiež túto funkciu. Viac na str. 6 - 7

Praktický rošt Duostar je skvelou voľbou pre pohodlné
a zdravé spanie. Rošt vyniká nielen vďaka modernému
a sviežemu dizajnu. Lamely vybavené fóliou majú okrem
estetickej funkcie schopnosť zachytávať pod matracom
menej prachu, zamedzujú zatrhávaniu poťahu a prenášaniu vlhkosti z matraca do roštu, čo je plus, ktoré
ocenia predovšetkým ľudia s alergiou.

Pružné lamely v 5 anatomických zónach reagujú na
záťaž tela odlišne v rôznych častiach lôžka
Vŕtané lamely v oblasti pliec zaisťujú nižšiu tuhosť a
zmierňujú tak tlak na plecia
Výška roštu len 5 cm zamedzí väčšiemu vyčnievaniu
matraca nad horný okraj hrany postele
Lamely vybavené fóliou zabraňujú prenikaniu vlhkosti do roštu - nevytvára sa prostredie pre výskyt
baktérií a plesní

TIP: Vybrali ste si do lôžka dva rôzne typy roštu Duostar s rozdielnou výškou? Nevadí, máte totiž možnosť zvýšiť celkovú výšku
nižšieho roštu, z 5 cm na 7 cm. V posteli tak budete mať rošty rovnakej výšky.

Duostar H
Posteľový rošt s ručným polohovaním
hlavy pomocou mechanického zdvihu

3
NOSNOSŤ

5 ZÓN

28 LAMIEL

120 KG

ZÁRUKA

VÝŠKA

3 ROKY

ROŠTU

Duostar HN
Posteľový rošt s ručným polohovaním hlavy
a nôh pomocou mechanického zdvihu

3
NOSNOSŤ

5 ZÓN

28 LAMIEL

120 KG

ZÁRUKA

VÝŠKA

3 ROKY

ROŠTU

Duostar P
Posteľový rošt s výklopom od nôh pomocou
piestu
Prístup do celého úložného priestoru od nôh

3
NOSNOSŤ
120 KG

5 ZÓN

28 LAMIEL

ZÁRUKA

VÝŠKA

3 ROKY

ROŠTU

15

Duostar HN P
Posteľový rošt s bočným výklopom pomocou piestu a s ručným polohovaním hlavy
a nôh pomocou mechanického zdvihu
Prístup do celého úložného priestoru od
nôh

3
NOSNOSŤ

5 ZÓN

28 LAMIEL

120 KG

ZÁRUKA

VÝŠKA

3 ROKY

ROŠTU

Duostar Kombi P HN
Posteľový rošt s bočným výklopom pomocou
piestu a s ručným polohovaním hlavy a nôh
pomocou mechanického zdvihu
Prístup zboku do celého úložného priestoru

NOVINKA
3
NOSNOSŤ

5 ZÓN

28 LAMIEL

120 KG

ZÁRUKA

VÝŠKA

3 ROKY

ROŠTU

Duostar Kombi P
Posteľový rošt s bočným výklopom pomocou
piestu
Prístup zboku do celého úložného priestoru

3
NOSNOSŤ
120 KG

5 ZÓN

28 LAMIEL

ZÁRUKA

VÝŠKA

3 ROKY

ROŠTU

2v1
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8 cm

Portoflex

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lamiel

Záruka

5
130 KG

7 ZÓN

28 LAMEL

5 ROKOV

Rošt má tiež túto funkciu. Viac na str. 6 - 7

Pohodlie a odolnosť nie sú jedinými prednosťami roštu
Portoflex. Rošt je ladený do prírodných, zemitých farieb,
príjemných na pohľad. Prírodný vzhľad umocňuje fólia
farby dreva. Fólia navyše zabraňuje zachytávaniu prachu pod matracom, zamedzuje zatrhávaniu poťahu a
prenášaniu vlhkosti z matraca do roštu. Špeciálne uložené výkyvné duo vrecká nad bočnicami zaručujú vyššiu nosnosť, dobrú odolnosť roštu proti jednorazovému
zaťaženiu a vyšší komfort spánku vďaka lepšej pružnosti
vreciek.

Lamely vybavené fóliou zabraňujú prenikaniu vlhkosti do roštu - nevytvára sa prostredie pre výskyt
baktérií a plesní
Vrecká dvojakej tuhosti členia plochu lôžka do 7
anatomických zón - každá časť tela je tak individuálne podporená
Lamely s vreckami nad bočnicou rámu pružia aj na
kraji lôžka a prispôsobujú sa polohe tela
Vŕtané lamely v oblasti pliec zaisťujú nižšiu tuhosť a
zmierňujú tak tlak na plecia

TIP: Vybrali ste si do lôžka dva rôzne typy roštu Portoflex s rozdielnou výškou? Nevadí, máte totiž možnosť zvýšiť celkovú výšku
nižšieho roštu, z 8 cm na 10 cm. V posteli tak budete mať rošty rovnakej výšky.

Portoflex H
Posteľový rošt s ručným polohovaním
hlavy pomocou mechanického zdvihu

NOSNOSŤ

7 ZÓN

28 LAMIEL

130 KG

ZÁRUKA

VÝŠKA

5 ROKOV

ROŠTU

Portoflex HN
Posteľový rošt s ručným polohovaním hlavy
a nôh pomocou mechanického zdvihu

NOSNOSŤ

7 ZÓN

28 LAMIEL

130 KG

ZÁRUKA

VÝŠKA

5 ROKOV

ROŠTU

Portoflex P
Posteľový rošt s výklopom od nôh pomocou
piestu
Prístup do celého úložného priestoru od nôh

NOSNOSŤ
130 KG

7 ZÓN

28 LAMIEL

ZÁRUKA

VÝŠKA

5 ROKOV

ROŠTU
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Portoflex HN P
Posteľový rošt s bočným výklopom pomocou piestu a s ručným polohovaním hlavy
a nôh pomocou mechanického zdvihu
Prístup do celého úložného priestoru od
nôh

NOSNOSŤ

7 ZÓN

28 LAMIEL

130 KG

ZÁRUKA

VÝŠKA

5 ROKOV

ROŠTU

Portoflex Kombi P HN
Posteľový rošt s bočným výklopom pomocou piestu a s ručným polohovaním hlavy
a nôh pomocou mechanického zdvihu
Prístup zboku do celého úložného priestoru

12 cm

NOVINKA

NOSNOSŤ

7 ZÓN

28 LAMIEL

130 KG

ZÁRUKA

VÝŠKA

5 ROKOV

ROŠTU

Portoflex Kombi P
Posteľový rošt s bočným výklopom pomocou piestu
Prístup zboku do celého úložného priestoru

NOSNOSŤ
130 KG

7 ZÓN

28 LAMIEL

ZÁRUKA

VÝŠKA

5 ROKOV

ROŠTU

2v1
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8 cm

Portoflex Mega

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lamiel

Záruka

5
150 KG

7 ZÓN

28 LAMIEL

5 ROKOV

Rošt má tiež túto funkciu. Viac na str. 6 - 7

Portoflex Mega predstavuje rad roštov, ktoré sú vďaka
svojej spevnenej konštrukcii a silnejším lamelám prispôsobené pre vyššiu záťaž až 150 kg. Rozdelenie roštu do
7 anatomických zón umožní optimálnu oporu v oblasti
hlavy, ramien, trupu, bedier, stehien, lýtok a chodidiel.
Frézované lamely v ramennej oblasti umožnia správnu
oporu chrbtice pri polohe spánku na boku.

Spevnená konštrukcia roštu zaručuje zdravú a potrebnú oporu tela až do 150 kg
Zvýšený počet posuvných objímok pre vyššiu stabilitu v oblasti bedier
Zosilnená konštrukcia, silnejšie lamely, bočnice
a vrecká zaistia vyššiu nosnosť a stabilitu lôžka
Lamely s vreckami nad bočnicou rámu pružia aj na
kraji lôžka a prispôsobujú sa polohe tela

TIP: Vybrali ste si do lôžka dva rôzne typy roštu Portoflex Mega s rozdielnou výškou? Nevadí, máte totiž možnosť zvýšiť celkovú
výšku nižšieho roštu, z 8 cm na 10 cm. V posteli tak budete mať rošty rovnakej výšky.

Portoflex Mega HN
Posteľový rošt s ručným polohovaním hlavy
a nôh pomocou mechanického zdvihu

NOSNOSŤ

7 ZÓN

28 LAMIEL

150 KG

ZÁRUKA

VÝŠKA

5 ROKOV

ROŠTU

Portoflex Mega HN P
Posteľový rošt s bočným výklopom pomocou piestu a s ručným polohovaním hlavy
a nôh pomocou mechanického zdvihu
Prístup do celého úložného priestoru od
nôh

NOSNOSŤ

7 ZÓN

28 LAMIEL

150 KG

ZÁRUKA

VÝŠKA

5 ROKOV

ROŠTU

Portoflex Mega Kombi P
Posteľový rošt s bočným výklopom pomocou
piestu
Prístup zboku do celého úložného priestoru

NOSNOSŤ
150 KG

7 ZÓN

28 LAMIEL

ZÁRUKA

VÝŠKA

5 ROKOV

ROŠTU
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10 cm

Lussoflex

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lamiel

Záruka

5
130 KG

7 ZÓN

28 LAMIEL

5 ROKOV

Rošt má tiež túto funkciu. Viac na str. 6 - 7

Rad roštov Lussoflex na prvý pohľad zaujme eleganciou
a trendy vzhľadom. Škála hnedých farieb navodí pocit
tepla, pohody a bezpečia. Estetická funkcia roštu v sebe
však skrýva aj praktickú stránku. Potiahnutie drevených
častí fóliou značne uľahčuje údržbu a obmedzuje vytváranie baktérií a plesní v posteli.

Prídavná lišta zamedzuje deformácii okrajov matraca
a predlžuje tak jej životnosť
Vŕtané lamely v oblasti pliec zaisťujú nižšiu tuhosť
a zmierňujú tak tlak na plecia
Lamely s vreckami nad bočnicou rámu pružia aj na
kraji lôžka a prispôsobujú sa polohe tela
Fólia na lamelách a bočniciach uľahčuje údržbu
a obmedzuje zachytávanie prachu pod matracom,
ktorý spôsobuje dýchacie ťažkosti
Vrecká dvojakej tuhosti členia plochu lôžka do
7 anatomických zón - každá časť tela je tak individuálne podporená

Lussoflex HN
Posteľový rošt s ručným polohovaním hlavy
a nôh pomocou mechanického zdvihu

NOSNOSŤ

7 ZÓN

28 LAMIEL

130 KG

ZÁRUKA

VÝŠKA

5 ROKOV

ROŠTU

Lussoflex Kombi P
Posteľový rošt s bočným výklopom pomocou
piestu
Prístup zboku do celého úložného priestoru

NOSNOSŤ
130 KG

7 ZÓN

28 LAMIEL

ZÁRUKA

VÝŠKA

5 ROKOV

ROŠTU

TIP:
Lamely sa vďaka ramennej kolíske pod tlakom ramien stlačia hlbšie, rameno sa zaborí a chrbtica zostáva
v prirodzenom tvare.
Všetky varianty v tomto produktovom rade majú jednotnú výšku, je preto možné ľahko si vybrať rôzne typy
roštov Lussoflex. Môžete tak spolu umiestniť do dvojlôžkovej postele rovný, polohovací, výklopný či motorový
rošt.
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10 cm

Trioflex

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lamiel

Záruka

5
130 KG

7 ZÓN

42 LAMIEL

5 ROKOV

Rošt má tiež túto funkciu. Viac na str. 6 - 7

Luxusný rošt Trioflex uspokojí svojím vyhotovením aj
tých najnáročnejších spáčov. Vďaka vysokému počtu
úzkych, vysoko prispôsobivých lamiel reaguje na každý
pohyb a zmenu polohy. Rošt disponuje celkom 42 lamelami, dokáže tak veľmi dobre spolupracovať s matracom a rovnomerne roznášať hmotnosť tela. Čím viac
lamiel rošt má, tým je lôžko pružnejšie a vlastnosti matraca lepšie vyniknú.

Vysoký počet úzkych lamiel detailne kopíruje zakrivenie tela a znižuje tak tlak na telo
Posuvné objímky sú rozložené na väčšej ploche roštu, takže lepšie rešpektujú potrebné spevnenie pod
bedrami podľa telesnej výšky
Ramenná kolíska pomáha zmierniť otlačenie a bolesti ramien počas spánku na boku
Celý povrch roštu je vybavený fóliou, ktorá zaisťuje
ľahkú údržbu, znižuje riziko vzniku baktérií a plesní
a chráni matrac pred zatrhávaním poťahu
Trio vrecká dvojakej tuhosti členia plochu lôžka do 7
anatomických zón - každá časť tela je tak individuálne podporená

Trioflex HN
Posteľový rošt s ručným polohovaním hlavy
a nôh pomocou mechanického zdvihu

NOSNOSŤ

7 ZÓN

42 LAMIEL

130 KG

ZÁRUKA

VÝŠKA

5 ROKOV

ROŠTU

Trioflex Kombi P
Posteľový rošt s bočným výklopom pomocou
piestu
Prístup zboku do celého úložného priestoru

NOSNOSŤ
130 KG

7 ZÓN

42 LAMIEL

ZÁRUKA

VÝŠKA

5 ROKOV

ROŠTU

TIP:
Mimoriadne vysoký počet úzkych lamiel detailne kopíruje zakrivenie tela a znižuje tak tlak na telo.
Všetky varianty v tomto produktovom rade majú jednotnú výšku, je preto možné ľahko si vybrať rôzne typy
roštov Trioflex. Môžete tak spolu umiestniť do dvojlôžkovej postele rovný, polohovací, výklopný či motorový
rošt.
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180
kg

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lamiel

10 cm

Extraflex

Záruka

5
180 KG

7 ZÓN

28 LAMIEL

5 ROKOV

Rošt má tiež túto funkciu. Viac na str. 6 - 7

Mimoriadne odolný rošt s nosnosťou až 180 kg, ktorý
je určený nielen pre používateľov s vyššou hmotnosťou. Vďaka špeciálnym lamelám so sklenými vláknami
FIBERGLASS má rošt jedinečné vlastnosti. Poskytuje
vysokú odolnosť, výbornú pružnosť a udržuje ergonomickú polohu tela. Zdravé spanie podporuje antibakteriálna úprava.

Špeciálne lamely so sklenými vláknami zabezpečujú extrémnu odolnosť proti zlomeniu a teplotným
zmenám
Zosilnená konštrukcia poskytuje mimoriadnu nosnosť až 180 kg
Prídavná lišta rovnomerne podopiera matrac po
celej ploche a predlžuje tak jej životnosť
Vysoká pružnosť lamiel a zmäkčenie v oblasti pliec
zabezpečuje optimálne odľahčenie a podporu tela
v miestach, kde je to žiaduce
Vrecká dvojakej tuhosti členia plochu lôžka do
7 anatomických zón - každá časť tela je tak individuálne podporená

Extraflex HN
Posteľový rošt s ručným polohovaním hlavy
a nôh pomocou mechanického zdvihu

NOSNOSŤ

7 ZÓN

28 LAMIEL

180 KG

ZÁRUKA

VÝŠKA

5 ROKOV

ROŠTU

Extraflex Kombi P
Posteľový rošt s bočným výklopom pomocou
piestu
Prístup zboku do celého úložného priestoru

NOSNOSŤ
180 KG

7 ZÓN

28 LAMIEL

ZÁRUKA

VÝŠKA

5 ROKOV

ROŠTU

TIP:
Špeciálny materiál FIBERGLASS je tvorený sklenými vláknami a vytvrdenou umelou živicou. Medzi jeho vlastnosti patrí mimoriadna pevnosť a odolnosť, ľahká údržba a nízka hmotnosť.
Všetky varianty v tomto produktovom rade majú jednotnú výšku, je preto možné ľahko si vybrať rôzne typy
roštov Extraflex. Môžete tak spolu umiestniť do dvojlôžkovej postele rovný, polohovací či výklopný rošt.

29

10 cm

Varion

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Výkyvné taniere

Záruka

5
130 KG

4 ZÓNY

55 TANIEROV

5 ROKOV

Rošt má tiež túto funkciu. Viac na str. 6 - 7

Tuhosť tanierov je možné individuálne regulovať ako
v oblasti pliec, tak aj bedier
Dlhšiu životnosť matraca zaisťuje prídavná lišta,
ktorá matrac rovnomerne podoprie po celej jeho
ploche a zamedzí tak deformácii jeho okrajov
Celkom unikátny rošt netradičného vzhľadu Varion,
ktorý vyniká predovšetkým vďaka špeciálnej konštrukcii plochy na ležanie. Plochu na ležanie tvoria výkyvné
taniere, ktoré podopierajú telo v každom bode a individuálne reagujú na danú záťaž. Na každom tanieri možno voliť medzi mäkkým a tuhším nastavením tuhosti
a přizbůsobit si tak lôžko podľa vlastnej preferencie.

Profilované taniere umožňujú veľmi dobré prevzdušnenie matraca a zvyšujú tak hygienu lôžka
Taniere sa pohybujú vo všetkých smeroch, čím dokonale kopírujú záťaž tela
Drevený rám roštu je vybavený fóliou, ktorá zabraňuje prenikaniu vlhkosti do roštu a vytváraniu prostredia pre výskyt baktérií a plesní

Varion HN
Posteľový rošt s ručným polohovaním hlavy
a nôh pomocou mechanického zdvihu

NOSNOSŤ
130 KG

4 ZÓNY

55 TANIEROV

ZÁRUKA

VÝŠKA

5 ROKOV

ROŠTU

Bodové nastavenie pružnosti tanierov je značnou výhodou pri výrazných
rozdieloch v proporciách tela (zdravotné handicapy, úzke plecia a široké
boky a pod.)
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Lamelové
motorové
rošty

Primaflex

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lamiel

18 cm

5 cm

Motor

Záruka

2
120 KG

3 ZÓNY

28 LAMIEL

2 ROKY

Rošt má tiež túto funkciu. Viac na str. 6 - 7

Motorový rošt Primaflex je prvým krokom do sveta relaxu a oddychu. Rošt nastavíte do Vašej ideálnej polohy
už za pár sekúnd bez potreby vstávať z lôžka. Doprajte si
komfort z pohodlia postele pri čítaní, sledovaní televízie
či práci na počítači. V prípade potreby je možné jednoducho zmeniť polohu roštu s pomocou bezšnúrového
ovládania či ovládača s káblom.

Polohovanie nožnej časti uľaví unaveným nohám a
zlepší v nich krvný obeh
Polohovanie hlavovej časti pre pohodlné čítanie a
odpočinok
Výška roštu len 5 cm zamedzí väčšiemu vyčnievaniu
matraca nad horný okraj hrany postele
28 lamiel uložených v kaučukových výkyvných duo
vreckách
Výhodou bezšnúrového diaľkového ovládania je
možnosť polohovania 2 roštov pomocou jedného
ovládača bez synchronizačného kábla

DIAĽKOVÉ ŠNÚROVÉ

DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE

BEZŠNÚROVÉ
OVLÁDANIE
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Duostar

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lamiel

19 cm

7 cm

Motor

Záruka

3
120 KG

5 ZÓN

28 LAMIEL

3 ROKY

Rošt má tiež túto funkciu. Viac na str. 6 - 7

Pružný posteľový rošt s motorovým polohovaním
Motorový rošt Duostar podporuje optimálne rozloženie
hmotnosti tela na matraci. Polohovanie roštu pomocou
kompaktného motora s dvomi nezávislými pohonnými jednotkami umožňuje zdvihnutie hlavovej aj nožnej
časti lôžka. Rošt je svojou výškou len 7 cm prispôsobený
do nízkeho lôžka, aby sa matrac dobre usadil v posteľovom ráme a neprečnieval.

Vŕtané lamely v oblasti pliec zaisťujú nižšiu tuhosť a
zmierňujú tak tlak na plecia
Stredový stabilizačný popruh zlepšuje stabilitu a
nosnosť
Lamely vybavené fóliou zabraňujú prenikaniu vlhkosti do roštu - nevytvára sa prostredie
pre výskyt baktérií a plesní
Výhodou bezšnúrového diaľkového ovládania je
možnosť polohovania 2 roštov pomocou jedného
ovládača bez synchronizačného kábla

DIAĽKOVÉ ŠNÚROVÉ

DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE

BEZŠNÚROVÉ
OVLÁDANIE

Portoflex

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lamiel

22 cm

10 cm

Motor Standard

Záruka

5
130 KG

7 ZÓN

28 LAMIEL

5 ROKOV

Rošt má tiež túto funkciu. Viac na str. 6 - 7

Motorový rošt s diaľkovým bezšnúrovým ovládaním
umožňuje nezávislé polohovanie hlavy a nôh. Vrecká
umiestnené nad bočnicou zaisťujú dvojité pruženie.
Vďaka tomu lamely pružia nielen v stredovej časti, ale
po celej ich dĺžke. Portoflex Motor Standard navyše disponuje funkciou MEMORY, ktorá umožňuje uloženie
jednej pozície polohovania do pamäte ovládača.

Funkcia MEMORY - možnosť uloženia 1 pozície do
pamäti ovládača
Funkcia FLAT - stlačením tlačidla na ovládači sa rošt
vráti do základnej polohy
Zmäkčenie vŕtaním lamiel v oblasti pliec zabezpečuje správnu oporu chrbtice pri polohe na boku
Lamely vybavené fóliou zabraňujú zatrhávaniu
poťahu pri matraci a prenikaniu vlhkosti do roštu nevytvára sa prostredie pre výskyt baktérií a plesní
Stredový stabilizačný popruh zlepšuje stabilitu
a nosnosť
Dva rošty je možné polohovať pomocou jedného
ovládača bez synchronizačného kábla

DIAĽKOVÉ
BEZŠNÚROVÉ
OVLÁDANIE

35

Portoflex

10 cm

Motor

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lamiel

Záruka

5
130 KG

7 ZÓN

28 LAMIEL

5 ROKOV

Rošt má tiež túto funkciu. Viac na str. 6 - 7

Rošt so svojou celkovou výškou predstavuje ideálne riešenie v situácii, kedy potrebujete využiť úložný priestor
pod posteľou. Motor je umiestnený v konštrukcii rámu
roštu, preto vyhovuje akémukoľvek priestorovému riešeniu spálne. Mechanickým zdvihom a pridržaním nožnej
časti je možné zabezpečiť prístup do úložného priestoru pod lôžkom. Súčasťou diaľkového bezšnúrového
ovládania je prídavné LED osvetlenie (oceníte pri nočnom vstávaní z postele).

Polohovanie roštu pomocou kompaktného motora
s dvoma nezávislými pohonnými jednotkami umožňuje zdvihnutie hlavovej aj nožnej časti lôžka
7 anatomických zón umožní optimálnu oporu
v oblasti hlavy, pliec, trupu, bedier, stehien, lýtok
a chodidiel
Polohovanie nožnej časti uľaví unaveným nohám
a zlepší v nich krvný obeh
Posunu matraca na ploche zabraňuje držadlo, takže
aj pri nastavení roštu do maximálnej polohy
zostane matrac na svojom mieste
Dva motorové rošty je možné prepojiť a polohovať
pomocou synchronizačného kábla

DIAĽKOVÉ ŠNÚROVÉ

DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE

BEZŠNÚROVÉ
OVLÁDANIE

Portoflex

kg

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lamiel

20 cm

150

10 cm

Motor Mega

Záruka

5
150 KG

7 ZÓN

28 LAMIEL

5 ROKOV

Rošt má tiež túto funkciu. Viac na str. 6 - 7

Vyžadujete pri motorovom rošte nielen komfortný odpočinok ale aj vyššiu nosnosť? Ak áno, Portoflex Motor
Mega splní všetky vaše očakávania. Polohovanie roštu
pomocou kompaktného motora s dvomi nezávislými
pohonnými jednotkami umožňuje zdvihnutie hlavovej
aj nožnej časti lôžka, čo Vám uľahčí čítanie či sledovanie
televízie priamo z pohodlia postele. Konštrukcia roštu
je prispôsobená záťaži do 150 kg

Funkcia MEMORY - možnosť uloženia 1 pozície
do pamäti ovládača
Funkcia FLAT - stlačením tlačidla na ovládači
sa rošt vráti do základnej polohy
Spevnená konštrukcia roštu zaručuje zdravú
a potrebnú oporu tela až do 150 kg
Zosilnená konštrukcia, silnejšie lamely, bočnice
a vrecká zaistia vyššiu nosnosť a stabilitu lôžka
Lamely s vreckami nad bočnicou rámu pružia aj
na kraji lôžka a prispôsobujú sa polohe tela
Dva rošty je možné polohovať pomocou jedného
ovládača bez synchronizačného kábla

DIAĽKOVÉ
BEZŠNÚROVÉ
OVLÁDANIE
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Portoflex

12 cm

ál
origin
u
na trh

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lamiel

15 cm

Motor Kombi P

Záruka

5
130 KG

7 ZÓN

28 LAMIEL

5 ROKOV

Rošt má tiež túto funkciu. Viac na str. 6 - 7

NOVINKA
Špeciálne vyvinutý motorový rošt s bočným výklopom
Portoflex Motor Kombi je originálom na trhu a je chránený priemyselným vzorom pre EÚ. Rošt v sebe spája
ako maximálne pohodlie pri odpočinku a spánku, tak aj
praktickosť vďaka ľahkému prístupu do úložného priestoru pod posteľou. Extra ploché vyhotovenie s motorom uloženým v konštrukcii rámu roštu umožňuje úplné využitie výsuvného úložného priestoru pod lôžkom.

Lamely s vreckami nad bočnicou rámu pružia aj na
kraji lôžka a prispôsobujú sa polohe tela
Vŕtané lamely v oblasti pliec zaisťujú nižšiu tuhosť a
zmierňujú tak tlak na plecia
Vrecká dvojakej tuhosti členia plochu lôžka do 7
anatomických zón - každá časť tela je tak individuálne podporená
Lamely vybavené fóliou zabraňujú prenikaniu vlhkosti do roštu - nevytvára sa prostredie pre výskyt
baktérií a plesní
Stredový stabilizačný popruh zlepšuje stabilitu a
nosnosť

DIAĽKOVÉ ŠNÚROVÉ

DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE

BEZŠNÚROVÉ
OVLÁDANIE

Dva motorové rošty je možné prepojiť a polohovať
pomocou synchronizačného kábla

Súčasťou diaľkového bezšnúrového ovládania je prídavné LED osvetlenie (oceníte pri nočnom vstávaní z postele)
Jedinečný rošt chránený priemyselným vzorom registrovaným Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo
Funkcia 2v1 - polohovanie pomocou motora a výklop zboku, to všetko v jednom rošte
Motorové polohovanie pre pohodlie a relax bez potreby vstávať z lôžka
Možnosť polohovania 2 roštov pomocou jedného ovládača
Prístup do úložného priestoru je možný ako zdvihnutím bočného výklopu,
tak navyše aj mechanickým zdvihom a pridržaním nožnej časti

priemy
selný
vzor EÚ

2v1
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Lussoflex

10 cm

Motor

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lamiel

Záruka

5
130 KG

7 ZÓN

28 LAMIEL

5 ROKOV

Rošt má tiež túto funkciu. Viac na str. 6 - 7

Problém s nedostatkom miesta pod posteľou Vám pomôže vyriešiť rošt Lussoflex Motor. Celková výška 10 cm
umožňuje maximálne využitie úložného priestoru. Motor je umiestnený v konštrukcii rámu roštu, takže úložný
priestor je možné v prípade potreby bezo zvyšku využiť.
Rošt tak vyhovuje akémukoľvek priestorovému riešeniu
spálne. Súčasťou diaľkového bezšnúrového ovládania je
prídavné LED osvetlenie (oceníte pri nočnom vstávaní
z postele).

Polohovanie roštu pomocou kompaktného motora s
dvomi nezávislými pohonnými jednotkami umožňuje zdvihnutie hlavovej aj nožnej časti lôžka
7 anatomických zón podporuje ideálne rozloženie
hmotnosti tela na matraci
Polohovanie hlavovej časti pre pohodlné čítanie a
odpočinok
Špeciálny systém s motormi na bočnici roštu – je
možné využiť úložný priestor pod posteľou
Mechanickým zdvihom a pridržaním nožnej časti
je možné zabezpečiť prístup do úložného priestoru
pod lôžkom

DIAĽKOVÉ ŠNÚROVÉ

DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE

BEZŠNÚROVÉ
OVLÁDANIE

Dva motorové rošty je možné prepojiť a polohovať
pomocou synchronizačného kábla

Varion

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Výkyvné taniere

24 cm

12 cm

Motor

Záruka

5
130 KG

4 ZÓNY

55 TANIEROV

5 ROKOV

Rošt má tiež túto funkciu. Viac na str. 6 - 7

Celkom unikátny rošt netradičného vzhľadu Varion,
ktorý vyniká predovšetkým vďaka svojej špeciálnej konštrukcii. Plochu na ležanie tvoria výkyvné taniere, ktoré
rovnomerne reagujú na záťaž a prispôsobia sa akýmkoľvek telesným proporciám. Rošt umožňuje individuálne
nastavenie pružnosti plochy lôžka v oblasti pliec a bedier. Vhodný pre alergikov. Motorové polohovanie pre
pohodlie a relax bez potreby vstávať z lôžka. Funkcia
MEMORY umožňuje uloženie jednej pozície polohovania do pamäte ovládača.

Funkcia MEMORY- možnosť uloženia 1 pozícia polohovania do pamäte ovládača
Funkcia FLAT - stlačením tlačidla na ovládači sa rošt
vráti do základnej polohy
Konštrukcia z pružných tanierov výkyvných vo všetkých smeroch zaistí bodové pruženie po celej dĺžke
aj šírke roštu s tisíckami podpernými bodmi
Taniere je možné individuálne regulovať v oblasti
pliec a bedier pomocou výstuh
Prídavná lišta zamedzí deformácii okrajov matraca
Dva rošty je možné polohovať pomocou jedného
ovládača bez synchronizačného kábla

DIAĽKOVÉ
BEZŠNÚROVÉ
OVLÁDANIE
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Trioflex

10 cm

Motor Quattro
Memory

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lamiel

Záruka

5
130 KG

7 ZÓN

45 LAMIEL

5 ROKOV

Rošt má tiež túto funkciu. Viac na str. 6 - 7

Jedinečný motorový rošt so 4 nezávislými pohonnými
jednotkami a s funkciou MEMORY - do pamäte ovládača je možné uložiť 2 rôzne pozície zdvihu hlavy a nôh.
Vďaka vysokému počtu úzkych lamiel citlivo reaguje
na každý pohyb tela a zmenu polohy pri spánku. Extra
ploché vyhotovenie s motorom uloženým v konštrukcii
rámu roštu umožňuje úplné využitie výsuvného úložného priestoru pod lôžkom. Motorové polohovanie pre
pohodlie a relax bez potreby vstávať z lôžka.

45 lamiel s fóliou uložených v kvalitných, pružných,
kaučukových výkyvných trio vreckách dvojakej tuhosti
Vrecká umiestnené nad bočnicou zaisťujú dvojité
pruženie (lamely aj vrecká) po celej dĺžke lamely,
nielen v jej stredovej časti
Fóliovaná povrchová úprava uľahčuje údržbu roštu
a zabraňuje prenikaniu vlhkosti do roštu – nevytvára
sa prostredie pre výskyt baktérií a plesní
Motor nezasahuje do úložného priestoru, vďaka
čomu je možné úplne využiť výsuvný úložný priestor pod posteľou

DIAĽKOVÉ
BEZŠNÚROVÉ
OVLÁDANIE

Mechanickým zdvihom a pridržaním nožnej časti
je možné zabezpečiť prístup do úložného priestoru
pod lôžkom

Riadiaca jednotka funguje aj ako zásuvka - umožňuje pripojiť až 2 elektrické spotrebiče k elektrickej sieti.
V prípade uloženia ovládača do stojanu nastane jednorazové odpojenie všetkých spotrebičov zo siete a vy si
tak môžete vychutnať ničím nerušený, zdravý spánok
Dva motorové rošty je možné prepojiť a polohovať pomocou synchronizačného
kábla
Pri nočnom vstávaní z postele sa automaticky rozsvieti tlmené svetlo na riadiacej jednotke
V prípade podržania tlačidla na stojane ovládača sa rošt automaticky vráti do
svojej základnej polohy
Funkcia MEMORY - možnosť uloženia 2 pozícií do pamäte ovládača

Polohovanie roštu prebieha pomocou motora so 4 nezávislými pohonnými jednotkami a umožňuje tak
až 16 variantov polôh - individuálne polohovanie hlavovej, chrbtovej, stehennej a lýtkovej časti
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Alento

relaxační rošt

12 cm

jedineč
ný
rošt

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lamiel

Záruka

5
130 KG

7 ZÓN

42 LAMIEL

5 ROKOV

Rošt má tiež túto funkciu. Viac na str. 6 - 7

Alento je motorový relaxačný rošt s masážnou funkciou.
Je určený pre aktívnych ľudí, športovcov, manažérov
a všetkých, ktorí sa chcú zregenerovať po náročnom dni
a dopriať si komfortný odpočinok. V oblasti nôh a chrbta sú umiestnené masážne jednotky, ktoré umožňujú
nastavenie rôznych intenzít vibrácií. Súčasťou diaľkového bezšnúrového ovládania je prídavné LED osvetlenie
(oceníte pri nočnom vstávaní z postele).

42 úzkych lamiel umiestnených v špeciálnych trio
vreckách nad bočnicou rámu sa citlivo prispôsobujú telu
7 anatomických zón s možnosťou regulácie tuhosti
v bedrovej oblasti
Fóliovaná povrchová úprava uľahčuje údržbu roštu
a zabraňuje prenikaniu vlhkosti do roštu – nevytvára sa prostredie pre výskyt baktérií a plesní
Prídavná lišta rovnomerne podopiera matrac po
celej ploche a zamedzuje jeho deformácii
Vrecká dvojakej tuhosti členia plochu lôžka do 7
anatomických zón - každá časť tela je tak individuálne podporená

DIAĽKOVÉ
BEZŠNÚROVÉ
OVLÁDANIE

Rošt je vhodný pre úložné priestory, motor umiestnený v bočnici nezasahuje do priestoru pod
lôžkom

Motorový polohovací rošt s masážnym setom pre regeneráciu tela a uvoľnenie stuhnutých svalov
Dve masážne zóny v chrbtovej a nožnej časti umožňujú nastavenie rôznych intenzít vibrácií
Dva popruhy rovnomerne roznášajú masážne vibrácie do celej plochy na ležanie
Pohodlné ovládanie polôh roštu a masážnych programov pomocou jedného ovládača
Dva motorové rošty je možné prepojiť a polohovať pomocou synchronizačného kábla
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Laťové
rošty

6,5 cm

SM laty Mars

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lát

Záruka

2
120 KG

1 ZÓNA

Rošt SM laty Mars je zložený z odolných smrekových lát.
Konštrukcia sa skladá celkom z 15 lát, ktoré sú pripevnené na smrekovom ráme pomocou spôn. Vďaka svojmu
pevnému podkladu a úzkym medzerám medzi latami
sa rošt skvele hodí k taštičkovým matracom, ktoré zaistia pružnosť lôžka.

15 LÁT

2 ROKY

Optimálna voľba pre zdravý spánok detí a
tínedžerov
Vhodný pre taštičkové matrace
Rošt sa skladá z 15 lát zo smrekového dreva

SM laty
Rošt SM Laty je zložený z pevných a odolných
smrekových lát, ktoré sú spojené textilným
popruhom. Laty sú predpripravené na uchytenie k rámu postele.

NOSNOSŤ
120 KG

1 ZÓNA

14 LÁT

ZÁRUKA

VÝŠKA

2 ROKY

ROŠTU
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Maximus

220

NOVINKA

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lát

5 cm

kg

Záruka

3
220 KG

1 ZÓNA

Celobukový rošt s mimoriadnou výdržou a odolnosťou
vďaka pevnému bukovému drevu a kvalitným spojovacím materiálom. Rošt Maximus disponuje najvyššou
nosnosťou v našej ponuke a zodpovedá tak vysokým nárokom na zaťaženie.

17 LÁT

3 ROKY

Špeciálna zosilnená konštrukcia poskytuje mimoriadnu nosnosť až 220 kg
Rošt sa skladá zo 17 lát z masívneho bukového dreva
Každá lata je uchytená 4 kusmi kvalitného spojovacieho materiálu
Vhodný pre zdravý spánok detí a tínedžerov či osôb
s vyššou hmotnosťou

Maximus P

5 cm

Mimoriadnu výdrž a odolnosť roštu s piestovým vyklápaním
od nôh zaisťujú dva prídavné bukové hranolčeky.

NOSNOSŤ
220 KG

1 ZÓNA

17 LÁT

ZÁRUKA

VÝŠKA

3 ROKY

ROŠTU

NOVINKA

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lát

7 cm

Terrus

Záruka

3
140 KG

1 ZÓNA

Pevný latový rošt Terrus disponuje vďaka svojej konštrukcii nosnosťou až 140 kg. Latový rošt je vďaka svojej tuhosti ideálny pre zdravý spánok detí a tínedžerov.
V období vývoja a rastu detí je výber tuhšieho lôžka
kľúčový pre správne tvarovanie ich chrbtice. Bezpečná
manipulácia s roštom vďaka zaobleným hranám lát.

14 LÁT

3 ROKY

Zosilnená konštrukcia poskytuje vysokú nosnosť
až 140 kg
Rošt sa skladá zo 14 lát z vrstveného brezového
dreva uchytených pomocou skrutiek ku konštrukcii rámu
Zaoblené hrany uľahčujú údržbu matraca
Väčšiu odolnosť roštu zaisťuje 2x prídavný spevňujúci hranolček

Terrus HN

3
NOSNOSŤ
140 KG

1 ZÓNA

14 LÁT

7 cm

Posteľový rošt s ručným polohovaním hlavy
a nôh pomocou mechanického zdvihu

ZÁRUKA

VÝŠKA

3 ROKY

ROŠTU
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Terrus P
Posteľový rošt s výklopom od nôh pomocou
piestu
Prístup do celého úložného priestoru od nôh

NOSNOSŤ

1 ZÓNA

14 LÁT

140 KG

ZÁRUKA

VÝŠKA

3 ROKY

ROŠTU

Terrus HP
Posteľový rošt s bočným výklopom pomocou
piestu a s ručným polohovaním hlavy a nôh
pomocou mechanického zdvihu
Prístup do celého úložného priestoru od nôh

NOSNOSŤ

1 ZÓNA

14 LÁT

140 KG

ZÁRUKA

VÝŠKA

3 ROKY

ROŠTU

Terrus Kombi P
Posteľový rošt s bočným výklopom pomocou
piestu
Prístup zboku do celého úložného priestoru

NOSNOSŤ
140 KG

1 ZÓNA

14 LÁT

ZÁRUKA

VÝŠKA

3 ROKY

ROŠTU

Terrus

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lát

19 cm

NOVINKA

7 cm

Motor

Záruka

3
140 KG

1 ZÓNA

Jediný latový rošt v našej ponuke umožňujúci polohovanie pomocou motora. Pevný, latový rošt Terrus disponuje vďaka svojej konštrukcii nosnosťou až 140 kg. Motorové polohovanie navyše poskytuje nadštandardné
pohodlie, ktoré ocenia predovšetkým tí, čo v posteli trávia viac času. Vybrať si môžete medzi šnúrovým alebo
bezšnúrovým diaľkovým ovládaním.

15 LÁT

3 ROKY

Polohovanie roštu pomocou kompaktného motora s dvoma nezávislými pohonnými jednotkami
umožňuje zdvihnutie hlavovej aj nožnej časti lôžka
Spevnená konštrukcia roštu bez problémov vydrží
záťaž až 140 kg
Rošt sa skladá z 15 latiek z vrstveného dreva
uchytených pomocou skrutiek ku konštrukcii rámu
Výhodou bezšnúrového diaľkového ovládania je
možnosť polohovania 2 roštov pomocou jedného
ovládača bez synchronizačného kábla

DIAĽKOVÉ ŠNÚROVÉ

DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE

BEZŠNÚROVÉ
OVLÁDANIE
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ĎALEJ VYRÁBAME...

K sortimentu roštov AHORN
Úprava Stabil
Samostatný rošt na nožičkách je vhodný do postelí, ktoré
kvôli svojej konštrukcii nemajú možnosť umiestnenia
bežného lamelového roštu. Rošt je možné použiť aj ako
prístelku či na občasné spanie na chate.
Pre rošty: Duostar, Portoflex, Lussoflex, Trioflex, Terrus
Možné varianty konštrukcií roštu: Rovné, HN, Motorové (Neplatí pre rošty Trioflex Motor Quattro Memory a
Portoflex Motor Kombi)

Pre veľkoodberateľov
Radi Vám pripravíme ponuku na mieru

Špeciálny variant podkladu
pod matrace
Rovné lamely vsadené v šitých puzdrách, ktorých súčasťou
sú 3 úzke penové bloky

Dvojitý rošt s posteľovou
osou v rošte

Duo vrecká
Jednoduchý variant DUO vreciek nastrelených pomocou
spôn na konštrukcii roštu

Vrecká bez kolíkov
Špeciálne vrecká bez použitia kolíkov nad bočnicou rámu
roštu

Výsuvné rošty
Výsuvné rošty do rozkladacích postelí a sedačiek

Rošty a rámy do sedacích súprav, lodí, karavanov, atď.
Vyrábame aj atypické konštrukcie podľa požiadavky zákazníka
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DOPLNKY

Držiak matraca
Vyššia stabilita matraca pri polohovaní lôžka
Pri polohovaní lôžka zostane matrac na svojom mieste
Držiak je štandardne dodávaný ku všetkým motorovým
roštom (okrem roštu Primaflex Motor, Duostar Motor a Terrus
Motor - k týmto roštom si ho môžete dokúpiť)

Masážny set
Príjemná uvoľňujúca masáž kedykoľvek si prajete
Pomáha uvoľniť stuhnuté svaly, odbúrať nahromadený stres
Regulácia intenzity masážnych vibrácií podľa individuálnych
potrieb
Ideálny doplnok rovných aj polohovacích lamelových roštov
Jednoduchá inštalácia v pohodlí domova

Príslušenstvo
Synchrokábel - na prepojenie dvoch motorových roštov a ich následné ovládanie pomocou jedného ovládača
Bezdrôtový diaľkový ovládač
Náhradné komponenty k roštom (kompletná ponuka uvedená v cenníku komponentov AHORN)
Ceny uvedených doplnkov na vyžiadanie u predajcu
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AHORN - postele, matrace, rošty - všetko pod
jednou strechou. Vďaka našej ucelenej ponuke
si zaobstaráte všetko pre Váš zdravý spánok
ľahko a rýchlo. Zverte spánok do našich rúk.
Sme Váš spokojný spánok. Sme AHORN.

AHORN CZ, S.R.O.
Vlkoš 343, 696 41
Vlkoš u Kyjova, Czechia

VÁŠ PREDAJCA

tel.

+420 518 625 050
+420 518 625 239
fax.
+420 518 625 706
email: prodej@ahorn.cz
ahorn.cz
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