Lamelové rošty C-FLEX®

Pevné dřevěné rošty v rámu SOLID

H = polohování hlavy, HXN = polohování hlavy a nohou,
Mega = varianta roštu se zesílenou konstrukcí a zvýšenou nosností,
H+píst = polohování hlavy + odklápění k úložnému prostoru pomocí pístů,
píst = odklápění k úložnému prostoru pomocí pístů,
kombi = boční odklápění k úložnému prostoru pomocí pístů,
bezdrát = dálkové ovládání polohovacího roštu s motorem,
30, 50, 55, 75, 80, 100 = orientační výška roštu v mm.

H = polohování hlavy, HXN = polohování hlavy a nohou,
H+píst = polohování hlavy + odklápění k úložnému prostoru pomocí
pístů,
píst = odklápění k úložnému prostoru pomocí pístů,
kombi = boční odklápění k úložnému prostoru pomocí pístů,
bezdrát = dálkové ovládání polohovacího roštu s motorem,
70, 75, 90 = orientační výška roštu v mm.

Primo 50 motor
Rexo 30 rovný plochý
Optimal 55 rovný
Optimal 75 rovný ***
Optimal rovný stabil vč. 4 ks noh *
Optimal 55 HXN
Optimal 75 HXN
Optimal 55 H + píst
Optimal 75 H + píst
Optimal 55 píst
Optimal 75 píst
Optimal 75 kombi **
Optimal 75 motor bezdrát vč. držáku matrace
Comfort 80 rovný (nelze do postele s hranolky)
Comfort 100 rovný
Comfort 100 Mega rovný *
Comfort 100 motor flat vč. držáku matrace
Comfort 100 motor flat bezdrát vč. držáku matr.
Comfort 100 motor quattro memory bezdrát
vč. držáku matrace
Trimed 80 rovný (nelze do postele s hranolky)
Trimed 100 rovný
Trimed 100 motor flat vč. držáku matrace
Trimed 100 motor flat bezdrát vč. držáku matrace
Trimed 100 motor quattro memory bezdrát
vč. držáku matrace
Držák matrace čelní kovový nasouvací
Držák matrace boční plastový

Solid 70 rovný
Solid 90 rovný ***
Solid rovný stabil vč. 4 ks noh *
Solid 70 HXN
Solid 90 HXN
Solid 70 H + píst
Solid 90 H + píst
Solid 70 píst
Solid 90 píst
Solid 90 kombi **
Solid 75 motor
Solid 90 motor Plus bezdrát
Držák matrace čelní kovový šroubovací vč. úchytek
Držák drátového ovladače motorové polohování
kovový 70 nebo 140 pro široké postranice postele
do tl. 65 nebo 135 mm
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Upozornění: Lamelové rošty C-flex se vyrábějí vždy menší než je
zadaný rozměr na objednávce:
- typické rozměry: délky cca 195 a 185 cm pro délky postelí 200 a
190 cm, šířky cca 79, 89, 99, 119 a 139 cm pro šířky postelí a matrací
80, 90, 100, 120 a 140 cm. Šířka roštu do 120 cm - příplatek 30% nebo
do 140 cm - příplatek 60% (pouze pro použití jednou osobou).
- atypické rozměry: menší než 200x100 cm - příplatek 10%. Délka 210
cm - příplatek 10%, délka 220 cm - příplatek 20%.
Atypické rozměry lze vyrobit dle požadavků zákazníka, pokud tomu
nebrání technické a funkční možnosti.
Při požadavku přesné (čisté) venkovní míry prosíme uveďte na
objednávce.
Rozměry roštů v provedení stabil se uvádí v přesných (čistých)
venkovních mírách.
* vybrané rošty lze vyrobit v šířkách do 100 cm.
** vybrané rošty lze vyrobit v šířkách do 120 cm.
*** vybrané rošty lze vyrobit v délce 230 cm (čistá délka cca 225 cm)
pro délku postelí 230 cm - příplatek 45%.
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Upozornění: Pevné dřevěné rošty v rámu Solid se vyrábějí vždy
menší než je zadaný rozměr na objednávce:
- typické rozměry: délky cca 195 a 185 cm pro délky postelí 200 a
190 cm, šířky cca 79, 89, 99, 119 a 139 cm pro šířky postelí a
matrací 80, 90, 100, 120 a 140 cm. Šířka roštu do 120 cm - příplatek
30% nebo do 140 cm - příplatek 60%.
- atypické rozměry: menší než 200x100 cm - příplatek 10%. Délka 210
cm - příplatek 10%, délka 220 cm - příplatek 20%.
Atypické rozměry lze vyrobit dle požadavků zákazníka, pokud tomu
nebrání technické a funkční možnosti.
Rozměry roštů v provedení stabil se uvádí v přesných (čistých)
venkovních mírách.
* vybrané rošty lze vyrobit v šířkách do 100 cm.
** vybrané rošty lze vyrobit v šířkách do 120 cm.
*** vybrané rošty lze vyrobit v délce 230 cm (čistá délka cca 225
cm) pro délku postelí 230 cm - příplatek 45%.

Postelové dvourošty TWIN
píst = odklápění k úložnému prostoru pomocí pístů,
Optimal = lamelový rošt, Solid = pevný dřevěný rošt.

Optimal Twin rovný
Optimal Twin píst
Solid Twin rovný
Solid Twin píst
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Upozornění: Postelové dvourošty Twin se vyrábějí vždy menší než je
zadaný rozměr na objednávce:
- typické rozměry roštů Twin: délka cca 198 cm pro délku postele
200 cm, šířky cca 158 a 178 cm pro šířky postelí 160 a 180 cm.
- atypické rozměry: Délka 210 cm - příplatek 10%, délka 220 cm příplatek 20%.
Provedení píst je určeno pro hmotnost dvoumatrace do cca 40 kg.
Pro vyšší hmotnost dvoumatrace (do cca 50 kg) se používají silnější
písty - prosíme uveďte na objednávce.
Při instalaci roštu do dvoulůžka se nemontuje střední vzpěra postele,
ale použijí se pouze nosné patky ve tvaru písmene „L“ pro podepření
roštu na čelech postele.

Dřevěné podkladové rošty ROLO
Výška roštu: cca 2,2 cm do šíře 90 cm, 2,5 cm od šíře 91 cm.
Rošty lze vyrobit i v atypických rozměrech - platí vždy cena za nejbližší
větší rozměr + příplatek 10%. Šířka roštu je vždy o 5 mm užší (např.
pro rošt 80 = šířka 795 mm). Při požadavku přesné (čisté) šířky roštu
prosíme, uveďte na objednávce.

Rolo 80 x 200 - 210 cm
Rolo 80 x 220 - 230 cm
Rolo 90 x 200 - 210 cm
Rolo 90 x 220 - 230 cm
Rolo 100 x 200 - 210 cm
Rolo 100 x 220 - 230 cm
Rolo 120 x 200 - 210 cm
Rolo 120 x 220 - 230 cm
Rolo 140 x 200 - 210 cm
Rolo 140 x 220 - 230 cm
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Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Ceny neobsahují individuální dovoz k zákazníkovi a montáž.
Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny.
Ceny jsou platné od 1.2. 2018 do vydání nového ceníku.
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