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Choďte na zdravé spanie od základu
Posteľové rošty pre všetkých 

Vyhrajte nad únavou
Praktické rady na lepšie spanie



10 TIPOV NA LEPŠIE SPANIE A RELAXÁCIU
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UĽAVTE UNAVENÉMU TELU.
Leňošíte radi v posteli, opúchajú vám nohy alebo 
máte obmedzenú pohyblivosť? Potom uvítate 
polohovacie rošty, kde si môžete ručne nastaviť 
chrbtovú a nožnú oblasť do polohy, pri ktorej 
sa vám uľaví. Komfortnejšiu relaxáciu umožňujú 
motorové rošty.

PUSTITE DO SPÁLNE ČERSTVÝ VZDUCH.  
Pred spaním by ste mali spálňu dobre vyvetrať. Ide-
álna teplota na spanie by sa mala pohybovať medzi 
17 – 20 °C.  

VYRIEŠTE NEDOSTATOK MIESTA.    
Prebytočné veci môžete šikovne schovať do 
úložných priestorov postele. Úložné priestory 
môžete využiť tiež pri niektorých typoch roštov 
s ručným i motorovým polohovaním.

NA POČTE LAMIEL ZÁLEŽÍ. 
Čím viac lamiel, tým lepšie rošt spolupracuje s 
matracom a dokáže sa citlivejšie prispôsobiť váš-
mu telu. Kvalitný posteľový rošt by mal mať aspoň 
28 lamiel. 

PRISPÔSOBTE SI TUHOSŤ BEDROVEJ ČASTI 
LÔŽKA PODĽA SEBA.  
Tuhosť lôžka môžete ľubovoľne meniť nastavením 
posuvných objímok v oblasti bedier. Čím viac má rošt 
posuvných objímok, tým individuálnejšie je prispôso-
benie bedrovej oblasti.

ROŠT VYBERAJTE SPOLOČNE 
S MATRACOM. 
I ten najlepší matrac môže stratiť svoje kvality, 
pokiaľ ho uložíte na nesprávnu podložku. Aby 
ste plne využili prednosti a vlastnosti matraca, 
doplňte ho najlepšie pružným lamelovým roštom.

MÁTE DÝCHACIE ŤAŽKOSTI ALEBO ALERGIE? 
Vyberte si najlepšie rošt s umývateľnými plastový-
mi lamelami alebo lamelami pokrytými fóliou. Dajte 
prednosť matracu z priedušného materiálu a sa-
mozrejmosťou je prateľný poťah matraca s antibakte-
riálnou úpravou.

LAMELOVÝ ROŠT – ZÁKLAD ZDRAVÉHO 
SPANIA SPOLOČNE S MATRACOM.
• Pružné lamely podopierajú telo v miestach, kde 
treba. Na správnych miestach sa zasa dokážu 
prehnúť – opora pre zdravé držanie tela pri spán-
ku.
• Predlžuje životnosť matraca – pomáha matracu 
perovať a roznášať hmotnosť tela.
• Umožňuje prevetrávať lôžko, odvádzať vlhkosť, 
obmedzuje tvorbu plesní a baktérií v posteli.

SPÍTE V POLOHE NA BOKU?  
Zvoľte si rošt s ramennou kolískou. Lamely v rame-
nnej oblasti pod tlakom ramena uhnú a vaše rameno 
sa môže „zaboriť“. Pri spánku na boku odľahčíte 
ramenám a chrbtica zostane vo svojom prirodzenom 
tvare.

UPOKOJTE SA. 
Vo večerných hodinách sa vyhnite fyzickej i psy-
chickej záťaži. Telo je potrebné naladiť na spánok 
napríklad relaxačným kúpeľom alebo šálkou bylinko-
vého čaju. 

LEGENDA, VYSVETLIVKY
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Omega, Omega HN, Duostar, Duostar HN, 
Duostar HN P, Duostar Motor, Portolex,  
Portolex HN, Portolex HN P, Portolex 
Motor Standard, Portolex Motor, Portolex 
Motor Mega, Lussolex, Lussolex HN, 
Lussolex Motor, Triolex, Triolex HN, 
Varion, Varion HN

Duostar Kombi P, Portolex Kombi P, 
Portolex Motor P, Triolex Motor Extra,
Varion Motor Extra

Portolex Mega, Portolex HN Mega, 
Plastolex, Plastolex HN

Lussolex Motor Quattro Memory, 
Triolex Motor Quattro Memory

štandardná cena

atypický rozmer s príplatkom

rozmer nemožno vyrobiť

Ceny, príplatky, rozmery:

Cena s DPH uvedená v katalógu platí pre štandardné rozmery 
roštu: 
šírka 80/90/100 cm a dĺžka 190/200 cm. 
Pre správne určenie rozmeru atypického roštu je nutné presne 
zmerať vnútorný rozmer postele.
Cena atypu:
Do rozmeru 200*100 cm + 10 %
Predĺžená dĺžka:
210 cm + 15 %, 220 cm + 30 %
Predĺžená šírka:
110 cm + 15 %, 120 cm + 30 %, 130 cm + 45 %, 140 cm + 60 %
V prípade atypu dĺžky aj šírky sa príplatky sčítajú.
 
Skutočná veľkosť roštu je vždy o 1 cm užšia a o 5 cm kratšia 
než uvedený rozmer pre správne uloženie roštu s matracom 
do rámu postele – platí pre rošty v štandardných aj atypických 
rozmeroch. 

Platí pre rošty:



POSUVNÉ OBJÍMKY - SPEVNIA CHRBÁT PODĽA POTREBY

STREDOVÝ POPRUH – LEPŠIA STABILITA ROŠTU

ZMÄKČENIE LAMIEL VŔTANÍM – MENŠÍ TLAK NA RAMENÁ

POTIAHNUTIE LAMIEL FÓLIOU - MENEJ PRACHU 
POD MATRACOM

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

TIP:  Ako si správne nastaviť tuhosť v bedrovej oblasti?

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

Lamely v ramennej oblasti sú zmäkčené vŕtaním
Prevŕtaná lamela je pružnejšia – pomáha zmierniť tlak 
na ramená

Pod matracom sa zachytáva menej prachu a ľahko sa stiera
Do roštu nepreniká vlhkosť - nevytvára sa prostredie pre výskyt 
baktérií a plesní
Fólia chráni matrac pred zatrhávaním poťahu

PREČO JE DOBRÉ, ABY ROŠ
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Objímka pri rade roštov Omega, Duostar, Triolex, Portolex 
Motor Mega
Mäkšia bedrová oblasť: prisuňte objímky k sebe (obr. 1) 
Tuhšia bedrová oblasť: posuňte objímky na kraj roštu (obr. 2)

Objímka pri rade roštov Portolex (okrem Portolex Motor 
Mega), Lussolex
Mäkšia bedrová oblasť: posuňte objímky na kraj roštu (obr. 3) 
Tuhšia bedrová oblasť: prisuňte objímky k sebe (obr. 4)

mäkšie tuhšie mäkšie tuhšie



PUZDRÁ NAD BOČNICOU ROŠTU - ROŠT SA LEPŠIE PRISPÔSO-
BÍ TVARU A POLOHE TELA

ANATOMICKÉ ZÓNY – REŠPEKTUJÚ ANATÓMIU TELA

VYSOKÝ POČET LAMIEL - LEPŠIA FLEXIBILITA LÔŽKA

RAMENNÁ KOLÍSKA - UĽAVÍ RAMENÁM PRI SPÁNKU NA BOKU

PRÍDAVNÁ LIŠTA - PREDLŽUJE ŽIVOTNOSŤ MATRACA

Pružne prichytené lamely sa natáčajú a prispôsobujú sa polohe 
tela
Plocha na ležanie peruje i na kraji lôžka, kde bežné puzdrá ne-
perujú - komfortné spanie a ľahšie otáčanie tela pri spánku
Vyššia nosnosť - odolnosť proti poškodeniu pri prudkom dosad-
nutí na lôžko

Plocha lôžka 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 a nôh
7 zón – optimálna podpora hlavy, ramien, trupu, panvy, stehien, 
lýtok a chodidiel.

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

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 v prirodzenom tvare

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

Y ROŠT MAL…
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Pevné, 
ručne 
polohovacie 
rošty

BEŽNÉ SPANIE
ÚLOŽNÉ PRIESTORY
ŠPECIFICKÉ POTREBY



OMEGASLUŠÍ I NÍZKÉMU RÁMU POSTELE

Hľadáte rošt na chatu, do študentskej izby alebo len na občasné prespanie? Pružný rošt má svoj 
význam i na príležitostné spanie. V tomto prípade stavte na základný posteľový rošt Omega s indivi-
duálnym nastavením pružnosti v strednej časti lôžka.
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Cena:  71 EUR

Cena:  39 EUR
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VARIANT NA OBČASNÉ PRESPANIE

SPEVNÍ CHRBÁT PODĽA POTREBY SPRÁVNE PREVZDUŠNENIE 
MATRACAPosuvné objímky umožňujú upraviť 

si tuhosť v bedrovej oblasti podľa 
vašich potrieb
Možnosť voľby tuhšej alebo mäkšej 
strednej časti lôžka

Pružné lamely uložené v pevných 
puzdrách tvoria stabilný podklad 
matraca
Matrac je dobre odvetrávaný 
- hygienická klíma lôžka

1 2

Máte po celom dni ťažké a unavené nohy?
Ručné polohovanie hlavy a nôh pomocou textilných 
úchytov
Zdvihnutie nožnej časti prispieva k uvoľneniu unave-
ných nôh, zlepšuje krvný obeh
Zdvihnutie chrbtovej časti na pohodlné čítanie, sledo-
vanie TV, pomáha pri nádche a nachladení, uľahčuje 
dýchanie
Pevná stredová časť - vyššie pohodlie pri sedení



DUOSTAR SLUŠÍ I NÍZKEMU RÁMU POSTELE 
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Rošt Duostar spĺňa základné predpoklady na pohodlné a zdravé spanie. Celková výška roštu iba  
5 cm zabezpečí, že zvolený matrac sa dobre usadí v posteli s nízkym rámom a matrac nebude príliš 
prečnievať cez hornú hranu postele. 

MÁTE NÍZKU KONŠTRUKCIU 
POSTELE? 

LEPŠIA STABILITA ROŠTU

MENEJ PRACHU POD MATRA-
COM? 

MENŠÍ TLAK NA RAMENÁ

Výška roštu len 5 cm
Matrac sa dobre usadí v posteli 
s nízkym rámom

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

Lamely vybavené fóliou - pod mat-
racom sa zachytáva menej prachu 
a ľahko sa stiera
Do roštu nepreniká vlhkosť – ne-
vytvára sa prostredie pre výskyt 
baktérií a plesní
Fólia chráni matrac pred zatrháva-
ním poťahu

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

1 2

3 4

Cena:  70 EUR

D
U

O
S

TA
R

 H
N

Cena:  109 EUR
Máte po celom dni ťažké a unavené nohy?

Ručné polohovanie hlavy a nôh pomocou textilných 
úchytov
Zdvihnutie nožnej časti prispieva k uvoľneniu unave-
ných nôh, zlepšuje krvný obeh
Zdvihnutie chrbtovej časti na pohodlné čítanie, sledo-
vanie TV, pomáha pri nádche a nachladení, uľahčuje 
dýchanie
Pevná stredová časť – vyššie pohodlie pri sedení

Rošt má aj túto funkciu. Viac na str. 4 - 5 



PORTOFLEXPRUŽNE REAGUJE NA ZAŤAŽENIE

Rošt má uložené puzdrá nad bočnicou roštu, preto peruje po celej ploche lôžka. Takto prichytené 
lamely vám poskytujú pri spánku omnoho väčší komfort. Rošt sa dokáže prispôsobiť každému vášmu 
pohybu na lôžku a podoprieť telo v optimálnej polohe.

Cena:  107 EUR
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Cena:  145 EUR
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Rošt má aj tieto funkcie. Viac na str. 4 - 5 

PRISPÔSOBÍ SA TVARU A POLOHE 
TELA 

SPEVNÍ CHRBÁT PODĽA POTREBY

REŠPEKTUJE ANATÓMIU ĽUDSKÉ-
HO TELA

GARANCIA VYŠŠEJ NOSNOSTI

Pružne prichytené lamely sa natáčajú 
a prispôsobujú sa polohe tela
Plocha na ležanie peruje i na kraji 
lôžka, kde bežné puzdrá neperujú - 
komfortné spanie a ľahšie otáčanie 
tela pri spánku
Vyššia nosnosť - odolnosť proti po-
škodeniu pri prudkom dosadnutí na 
lôžko

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

Puzdrá dvojitou tuhosťou členia plo-
chu lôžka do 7 anatomických zón
Každá časť tela je individuálne 
podopretá
Optimálna opora v oblasti hlavy, 
ramien, trupu, panvy, stehien, lýtok 
a chodidiel

Uloženie puzdier nad bočnicou zaru-
čuje vyššiu nosnosť
Nosnosť cca 130 kg

1 2

3 4

Máte po celom dni ťažké a unavené nohy?
Ručné polohovanie hlavy a nôh pomocou textilných 
úchytov
Zdvihnutie nožnej časti prispieva k uvoľneniu unave-
ných nôh, zlepšuje krvný obeh
Zdvihnutie chrbtovej časti na pohodlné čítanie, sledo-
vanie TV, pomáha pri nádche a nachladení, uľahčuje 
dýchanie
Pevná stredová časť - vyššie pohodlie pri sedení



LUSSOFLEX OBMEDZÍ PRACH I STUHNUTÉ RAMENÁ
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Rošt svojou úpravou podporuje zdravé a čisté prostredie spálne. Potiahnutie drevených častí fóliou 
značne uľahčuje údržbu a obmedzuje vytváranie baktérií a plesní v posteli. Komfortná ramenná zóna 
uľahčí ramenám pri spánku na boku.

Cena:  136 EUR

MENEJ PRACHU POD MATRACOM UĽAVÍ RAMENÁM PRI SPÁNKU 
NA BOKU

5 ROKOV BEZ STAROSTÍDLHŠIA ŽIVOTNOSŤ MATRACA

Celý povrch roštu je vybavený fóliou 
- pod matracom sa zachytáva menej 
prachu a ľahko sa stiera
Do roštu nepreniká vlhkosť - nevytvá-
ra sa prostredie pre výskyt baktérií 
a plesní
Vhodný pre alergikov
Fólia chráni matrac pred zatrhávaním 
poťahu

Ramenná kolíska pomáha zmierniť 
otlačenie a bolesti ramien pri spán-
ku na boku
Lamely sa pod tlakom ramena 
stlačia hlbšie – rameno sa môže 
zaboriť a chrbtica zostáva v prirod-
zenom tvare
Lamely sú navyše zmäkčené vŕta-
ním - menší tlak na ramená

Predĺžená záruka 5 rokov
Prípadnú poruchu opravíme alebo 
vymeníme i po vypršaní štandard-
nej záručnej lehoty 2 rokov

Prídavná lišta zamedzuje deformácii 
okrajov matraca
Rovnomerne podopiera matrac 
po celej ploche
Predlžuje životnosť matraca

1 2

3 4

Máte po celom dni ťažké a unavené nohy?
Ručné polohovanie hlavy a nôh pomocou textilných 
úchytov
Tiché polohovanie - špeciálny typ kovania, ktoré necvaká
Zdvihnutie nožnej časti prispieva k uvoľneniu unavených 
nôh, zlepšuje krvný obeh
Zdvihnutie chrbtovej časti pre pohodlné čítanie, sledo-
vanie TV, pomáha pri nádche a nachladení, uľahčuje 
dýchanie
Pevná stredová časť – vyššie pohodlie pri sedení

Cena:  173 EUR

Rošt má aj tieto funkcie. Viac na str. 4 - 5 



DÔKLADNE KOPÍRUJE KRIVKY TELA
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Najprispôsobivejší lamelový rošt z našej ponuky. Vďaka vysokému počtu úzkych lamiel citlivo rea-
guje na každý váš pohyb a zmenu polohy. Rošt s 42 lamelami dokáže veľmi dobre spolupracovať  
s matracom a rovnomerne roznášať hmotnosť tela. Pomáha znižovať protitlak na telo, aby ste sa ráno 
neprebúdzali stuhnutí a otlačení.

Cena:  163 EUR

MENEJ PRACHU POD MATRACOM UĽAVÍ RAMENÁM PRI SPÁNKU 
NA BOKU

VYŠŠIA FLEXIBILITA LÔŽKASPEVNÍ CHRBÁT PODĽA POTREBY

Celý povrch roštu je vybavený fó-
liou – pod matracom sa zachytáva 
menej prachu a ľahko sa stiera
Do roštu nepreniká vlhkosť 
- nevytvára sa prostredie pre 
výskyt baktérií a plesní
Vhodný pre alergikov
Fólia chráni matrac pred zatrháva-
ním poťahu

Ramenná kolíska pomáha zmier-
niť otlačenie a bolesti ramien pri 
spánku na boku
Lamely sa pod tlakom ramena 
stlačia hlbšie - rameno sa môže 
zaboriť a chrbtica zostáva v pri-
rodzenom tvare

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

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

1 2

3 4

Máte po celom dni ťažké a unavené nohy?
Ručné polohovanie hlavy a nôh pomocou textilných úchytov
Tiché polohovanie - špeciálny typ kovania, ktoré necvaká
Zdvihnutie nožnej časti prispieva k uvoľneniu unave-
ných nôh, zlepšuje krvný obeh
Zdvihnutie chrbtovej časti pre pohodlné čítanie, sledo-
vanie TV, pomáha pri nádche a nachladení, uľahčuje 
dýchanie
Pevná stredová časť – vyššie pohodlie pri sedení

Cena:  202 EUR

Rošt má aj tieto funkcie. Viac na str. 4 - 5 



PORTOFLEX
KOMBI P
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POMOCNÍK PRI NEDOSTATKU MIESTA

Lamelový rošt Portolex Kombi P umožňuje využiť celý úložný priestor pod posteľou. K uloženým  
veciam pod posteľou sa pohodlne dostanete z boku, ľahkému zdvihnutiu roštu napomáha piest.

Cena:  165 EUR

ŠETRÍ MIESTO V SPÁLNI RUŠÍ VÁŠ SPÁNOK VŔZANIE 
ROŠTU?

JEDNODUCHÁ MANIPULÁCIADOSTAŇTE SA K ULOŽENÝM 
VECIAM BEZ NÁMAHY 

Jednoduchý a pohodlný prístup k 
úložnému priestoru zboku
Môžete využiť celý úložný pries-
tor pod posteľou

Plastové podložky medzi drevený-
mi spojmi roštu zamedzujú vŕzaniu
Pokojný a nerušený spánok po 
celú noc

Ľahké zdvihnutie roštu pomocou 
úchytu z textilného popruhu
Zatiahnutím za popruh sa zdvihne 
výklopná časť roštu

Výklopný rám roštu pomáhajú zdví-
hať piesty
Do úložného priestoru sa dostanete 
jednoducho a bez námahy

1 2

3 4

Výklopný rošt s prístupom zboku 
do celého úložného priestoru

Cena:  125 EURTIP: ponúkame aj vo variante s nižšou konštrukciou

Rošt má aj tieto funkcie. Viac na str. 4 - 5 

Rošt má aj tieto funkcie. Viac na str. 4 - 5 



Ručne polohovací rošt s prístupom do úložného priestoru spredu potvrdzuje, že praktické spanie 
môže byť i pohodlné. Rošt sa skvele hodí do menších priestorov, nožnú časť je možné vyklopiť a všet-
ky nevyhnutné veci pohodlne upratať pod lôžko. Zároveň je možné nastaviť chrbtovú i nožnú časť  
do obľúbenej relaxačnej polohy. 

ŠETRÍ MIESTO V SPÁLNI DOSTAŇTE SA K ULOŽENÝM 
VECIAM BEZ NÁMAHY 

JEDNODUCHÁ MANIPULÁCIAMÁTE ŤAŽKÉ A UNAVENÉ NOHY?

Jednoduchý a pohodlný prístup 
k úložnému priestoru spredu
Môžete využiť ½ úložného priestoru 
pod lôžkom

Výklopnú časť roštu pomáhajú 
zdvíhať piesty
Do úložného priestoru sa dosta-
nete jednoducho a bez námahy

Ľahké zdvihnutie roštu pomocou 
úchytu z textilného popruhu
Zatiahnutím za popruh sa zdvih-
ne výklopná časť roštu

Ručné polohovanie hlavy a nôh 
pomocou textilných úchytov
Zdvihnutie nožnej časti prispieva 
k uvoľneniu unavených nôh, zlepšu-
je krvný obeh
Zdvihnutie chrbtovej časti pre poho-
dlné čítanie, sledovanie TV, uľahču-
je dýchanie pri nádche a nachladení
Pevná stredová časť - vyššie pohod-
lie pri sedení

1

3 4

2

Výklopný rošt s prístupom spredu 
do 1/2 úložného priestoru.

PORTOFLEX 
HN P 

13

Cena:  145 EUR
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SPOJENIE RELAXÁCIE A ÚČELNÉHO 
RIEŠENIA

TIP: ponúkame aj vo variante s nižšou konštrukciou

Rošt má aj tieto funkcie. Viac na str. 4 - 5 

Rošt má aj tieto funkcie. Viac na str. 4 - 5 

Cena:  182 EUR
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PORTOFLEX
MEGA VYŠŠIA ZÁŤAŽ MA NEZLOMÍ 

Rošt je prispôsobený na vyššiu záťaž. Spevnená konštrukcia roštu zaručuje zdravú a potrebnú oporu 
tela až do 150 kg. Lamely v pružných puzdrách dobre reagujú na zaťaženie a lepšie perujú. Pružná 
plocha na ležanie uľahčuje pohyb a pretáčanie sa na lôžku.

Cena:  145 EUR

HODNOTNÝ SPÁNOK I PRI PÁR 
KILÁCH NAVYŠE 

PRISPÔSOBÍ SA TVARU A PO-
LOHE TELA 

MENŠÍ TLAK NA RAMENÁSPEVNÍ CHRBÁT PODĽA POTREBY

Spevnená konštrukcia - zosilnené 
lamely, bočnice, kapsy a vyšší počet 
bedrových výstuh zaistia vyššiu 
nosnosť a stabilitu lôžka
Nosnosť cca 150 kg

Pružne prichytené lamely sa natá- 
čajú a prispôsobujú sa polohe tela
Plocha na ležanie peruje i na kraji 
lôžka, kde bežné puzdrá nepe-
rujú - komfortné spanie a ľahšie 
otáčanie tela pri spánku
Odolnosť proti poškodeniu pri 
prudkom dosadnutí na lôžko

Lamely v ramennej oblasti 
sú zmäkčené vŕtaním
Prevŕtaná lamela je pružnejši
- pomáha zmierniť tlak na rame-
ná

Nastavenie tuhosti bedrovej oblasti 
pomocou posuvných objímok podľa 
vašich potrieb
Zvýšený počet posuvných objímok 
pre vyššiu stabilitu v oblasti bedier
Voľba tuhšej alebo mäkšej strednej 
časti lôžka

1 2

3 4

Máte po celom dni ťažké a unavené nohy?
Ručné polohovanie hlavy a nôh pomocou textilných 
úchytov
Zdvihnutie nožnej časti prispieva k uvoľneniu unavených 
nôh, zlepšuje krvný obeh
Zdvihnutie chrbtovej časti na pohodlné čítanie, sledo-
vanie TV, pomáha pri nádche a nachladení, uľahčuje 
dýchanie
Pevná stredová časť - vyššie pohodlie pri sedení

Cena:  182 EUR

Rošt má aj tieto funkcie. Viac na str. 4 - 5 



ŠETŘÍM ZÁDA I PENĚŽENKU

Rošt je navrhnutý na extrémne zaťaženie až do 180 kg. Špeciálne plastové lamely s vysokou odolnos-
ťou umožňujú správnu oporu tela pre osoby vyžadujúce vysokú nosnosť lôžka. Umývateľné plastové 
lamely spolu s fóliovou úpravou bočníc udržujú hygienické prostredie lôžka, preto sa odporúča aj pre 
alergikov.  

PORADÍ SI S VYSOKÝM ZAŤAŽENÍM PRACH NEMÁ ŠANCU 

UĽAVÍ RAMENÁM PRI SPÁNKU 
NA BOKU

DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ MATRACA

Špeciálne plastové lamely s vysokou 
odolnosťou
Nosnosť cca 180 kg

Umývateľné plastové lamely zais-
ťujú vysokú hygienu lôžka
Drevený rám s metalickou fóliou 
zabraňuje prenikaniu vlhkosti do 
roštu - nevytvára sa prostredie 
pre výskyt baktérií a plesní
Zamedzuje zachytávaniu prachu 
pod matracom
Odporúčané pre alergikov

Ramenná kolíska pomáha zmier-
niť otlačenie a bolesti ramien pri 
spánku na boku
Lamely sa pod tlakom ramena 
stlačia hlbšie – rameno sa môže 
zaboriť a chrbtica zostáva v pri-
rodzenom tvare

Prídavná lišta zamedzuje deformácii 
okrajov matraca
Rovnomerne podopiera matrac 
po celej ploche
Predlžuje životnosť matraca

1 2

3 4

Cena:  218 EUR

RIEŠENIE PRE VYŠŠIU HMOTNOSŤ 
I ALERGIKOV

Máte po celom dni ťažké a unavené nohy?
Ručné polohovanie hlavy a nôh pomocou textilných 
úchytov
Tiché polohovanie - špeciálny typ kovania, ktoré necvaká
Zdvihnutie nožnej časti prispieva k uvoľneniu unave-
ných nôh, zlepšuje krvný obeh
Zdvihnutie chrbtovej časti pre pohodlné čítanie, sledo-
vanie TV, pomáha pri nádche a nachladení, uľahčuje 
dýchanie
Pevná stredová časť - vyššie pohodlie pri sedení

PLASTOFLEX

15

Cena:  258 EUR
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Rošt má aj túto funkciu. Viac na str. 4 - 5 



OSOBITÝ PRÍSTUP K VAŠIM POTREBÁM

16
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Plochu na ležanie roštu tvoria výkyvné taniere, ktoré podopierajú telo v každom bode, rovnomerne 
reagujú na záťaž a prispôsobia sa akýmkoľvek telesným proporciám. Prednosťou roštu je individuá-
lne nastavenie pružnosti plochy na ležanie v oblasti ramien a bedier. Tuhosť lôžka si môžete v tých-
to oblastiach kedykoľvek upraviť, aby lôžko vyhovovalo momentálnej potrebe (napríklad pri zmene 
hmotnosti).

Cena:  330 EUR

PRISPÔSOBÍ SA KAŽDEJ POSTAVE UPRAVTE SI LÔŽKO PODĽA SEBA

ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVADLHŠIA ŽIVOTNOSŤ MATRACA

Taniere sa pohybujú vo všetkých 
smeroch - dokonale kopírujú záťaž 
tela
Rovnomerne perujú na kraji i upro-
stred lôžka
Vhodné pre osoby vyžadujúce maxi-
málny komfort, osoby s rozdielnymi 
telesnými proporciami či zdravotný-
mi hendikepmi

Individuálna regulácia tuhosti 
tanierov v ramennej a bedrovej 
oblasti
2 stupne tuhosti nastaviteľných 
tanierov

Drevený rám roštu je vybavený 
fóliou - jednoduchá údržba
Do roštu nepreniká vlhkosť
- nevytvára sa prostredie pre 
výskyt baktérií a plesní
Vhodný pre alergikov

Prídavná lišta zamedzuje deformá-
cii okrajov matraca
Rovnomerne podopiera matrac 
po celej ploche
Predlžuje životnosť matraca

1 2

3 4

Máte po celom dni ťažké a unavené nohy?
Ručné polohovanie hlavy a nôh pomocou textilných úchy-
tov
Polohovanie chrbtovej časti až do sedu
Zdvihnutie nožnej časti prispieva k uvoľneniu unavených 
nôh, zlepšuje krvný obeh
Zdvihnutie chrbtovej časti pre pohodlné čítanie, sledovanie 
TV, pomáha pri nádche a nachladení, uľahčuje dýchanie
Pevná stredová časť – vyššie pohodlie pri sedení

Cena:  367 EUR



Motorové rošty

BEŽNÉ SPANIE
ÚLOŽNÉ PRIESTORY
ŠPECIFICKÉ POTREBY
NAJVYŠŠIE POHODLIE A RELAXÁCIA



Základná verzia motorového roštu podporuje optimálne rozloženie hmotnosti tela na matraci. Vhod-
nú relaxačnú polohu hlavovej a nožnej oblasti nastavíte jednoduchým stlačením tlačidla. Rošt je svo-
jou výškou prispôsobený do nízkeho lôžka, aby sa matrac dobre usadil v posteľovom ráme a nepreč-
nieval. 

KOMFORTNÝ ODPOČINOK MÁTE NÍZKU KONŠTRUKCIU 
POSTELE? 

MENEJ PRACHU POD MATRACOMMENŠÍ TLAK NA RAMENÁ

2 motory nezávisle polohujú oblasť 
hlavy a nôh
Polohovanie hlavovej časti pre po-
hodlné čítanie a odpočinok
Polohovanie nožnej časti uľaví una-
veným nohám, zlepšuje krvný obeh

Výška roštu iba 7 cm
Matrac sa dobre usadí v posteli 
s nízkym rámom

Lamely vybavené fóliou - pod 
matracom sa zachytáva menej 
prachu a ľahko sa stiera
Do roštu nepreniká vlhkosť – ne-
vytvára sa prostredie pre výskyt 
baktérií a plesní
Fólia chráni matrac pred zatrhá-
vaním poťahu

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

1 2

3 4

Cena:  258 EUR

RELAX, KTORÝ SI MÔŽETE DOVOLIŤ

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE 
Pre pohodlnejšie ovládanie roštu si zvoľte variant 
s diaľkovým bezšnúrovým ovládaním.

18

T
IP

DUOSTAR
MOTOR

Rošt má aj tieto funkcie. Viac na str. 4 - 5 

Cena:  296 EUR



ŠETŘÍM ZÁDA I PENĚŽENKUPRE MILOVNÍKOV POHODLIA

Motorový rošt s diaľkovým bezšnúrovým ovládaním umožňuje nezávislé polohovanie hlavy a nôh.  
Lamely prichytené v pružných puzdrách dvojitej tuhosti členia plochu na ležanie do 7 anatomických 
zón, ktoré poskytujú individuálnu oporu každej časti tela. K príjemnému spaniu prispievajú pružne 
prichytené lamely, ktoré sa lepšie poddajú záťaži a prispôsobia sa telu. 

Cena:  345 EUR

KOMFORTNÝ ODPOČINOK MATRAC ZOSTANE NA SVOJOM 
MIESTE

SPEVNÍ CHRBÁT PODĽA PO-
TREBY

PRISPÔSOBÍ SA TVARU A POLOHE 
TELA 

2 motory nezávisle polohujú oblasť 
hlavy a nôh
Polohovanie hlavovej časti pre 
pohodlné čítanie a odpočinok
Polohovanie nožnej časti uľaví una-
veným nohám, zlepšuje krvný obeh

Držadlo zabraňuje posunu matra-
ca pri polohovaní
Vyššia stabilita matraca
Pri polohovaní lôžka matrac 
zostane na svojom mieste

S diaľkovým bezšnúrovým ovládaním

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

Pružne prichytené lamely sa natáča-
jú a prispôsobujú sa polohe tela
Plocha na ležanie peruje i na kraji 
lôžka, kde bežné puzdrá neperujú 
- komfortné spanie a ľahšie otáčanie 
tela pri spánku
Vyššia nosnosť – odolnosť proti 
poškodeniu pri prudkom dosadnutí 
na lôžko

1 2

3 4

19

PORTOFLEX 
MOTOR STANDARD

MATRAC SAGITA 

Obojstranný matrac Sagita spĺňa vysoké nároky na kva-
litu, priedušnosť, životnosť a pohodlie počas spánku.

Pre partnerské pohodlie

T
IP

Rošt má aj tieto funkcie. Viac na str. 4 - 5



Najnižší motorový rošt z našej ponuky je dobrým pomocníkom na regeneráciu síl a zároveň pomôže 
vyriešiť problém s nedostatkom miesta. Unikátne riešenie motora dovoľuje využiť úložný priestor pod 
posteľou, pretože motor nezaberá pod posteľou žiadne miesto.

KOMFORTNÝ ODPOČINOK MÁTE MÁLO MIESTA? VYUŽITE 
ÚLOŽNÝ PRIESTOR POD POS-
TEĽOU

MATRAC ZOSTANE NA SVOJOM 
MIESTE

MENEJ PRACHU POD MATRACOM

Špeciálny systém s motormi na boč-
nici roštu – je možné využiť úložný 
priestor pod posteľou
2 motory nezávisle polohujú oblasť 
hlavy a nôh
Polohovanie hlavovej časti pre po-
hodlné čítanie a odpočinok
Polohovanie nožnej časti uľaví una-
veným nohám, zlepšuje krvný obeh

Plochý dizajn motora - motor ne-
zasahuje do úložného priestoru
Umožňuje plne využiť výsuvný 
úložný priestor pod posteľou

Držadlo zabraňuje posunu matraca 
pri polohovaní
Vyššia stabilita matraca
Pri polohovaní lôžka matrac zosta-
ne na svojom mieste

Celý povrch roštu je vybavený fó-
liou - pod matracom sa zachytáva 
menej prachu a ľahko sa stiera
Do roštu nepreniká vlhkosť - ne-
vytvára sa prostredie pre výskyt 
baktérií a plesní
Vhodný pre alergikov
Fólia chráni matrac pred zatrhá-
vaním poťahu

1 2

3 4

Cena:  499 EUR

UĽAVÍ TELU I PREPLNENÝM SKRINIAM
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LUSSOFLEX 
MOTOR 

20

Motorový rošt s úložným priestorom 
pod posteľou

TIP: ponúkame aj vo variante bez prídavnej lišty 

Cena:  611 EUR

S diaľkovým bezšnúrovým ovládaním

S diaľkovým bezšnúrovým ovládaním

Cena:  465 EUR

Cena:  577 EUR

Rošt má aj tieto funkcie. Viac na str. 4 - 5

Rošt má aj tieto funkcie. Viac na str. 4 - 5



ŠETŘÍM ZÁDA I PENĚŽENKU

Chcete si dopriať pohodlie v podobe motorového roštu a zároveň využívať úložný priestor pod pos-
teľou? Rošt Portolex Motor P ponúka oboje. Rošt umožňuje ľahký prístup do 1/3 úložného priestoru 
v nožnej časti. Výklopnú časť roštu pomáhajú zdvíhať piesty, aby ste sa do úložného priestoru dostali 
jednoducho a bez námahy.

KOMFORTNÝ ODPOČINOK ŠETRÍ MIESTO V SPÁLNI

2 motory nezávisle polohujú oblasť 
hlavy a nôh
Polohovanie hlavovej časti pre 
pohodlné čítanie a odpočinok
Polohovanie nožnej časti uľaví una-
veným nohám, zlepšuje krvný obeh

Jednoduchý a pohodlný prístup 
k úložnému priestoru spredu
Môžete využiť 1/3 úložného pries-
toru pod lôžkom

1 2

PORTOFLEX 
MOTOR P

POHODLNÝ PRÍSTUP DO ÚLOŽNÉHO 
PRIESTORU

T
IP
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MATRAC ZOSTANE NA SVOJOM 
MIESTE

Držadlo zabraňuje posunu matra-
ca pri polohovaní
Vyššia stabilita matraca
Pri polohovaní lôžka matrac zo-
stane na svojom mieste

4K ULOŽENÝM VECIAM BEZ NÁ-
MAHY

Výklopnú časť roštu pomáhajú 
zdvíhať piesty
Do úložného priestoru sa dostane-
te jednoducho a bez námahy

3

Cena:  591 EUR

S diaľkovým bezšnúrovým ovládaním

Rošt má aj tieto funkcie. Viac na str. 4 - 5

MATRAC CAPELLA 

Matrac Capella z lenivej peny garantuje vysoký komfort 
a kvalitu.

Váš chrbát a kĺby to ocenia  



Motorový rošt Portolex Motor Mega je určený pre tých, ktorí si chcú užiť skutočný komfort i pri pár 
kilách navyše. Bez námahy si môžete nastaviť polohu lôžka, ktorá vám uľahčí čítanie, sledovanie te-
levízie alebo uľaví nohám. Konštrukcia roštu je prispôsobená záťaži do 150 kg.

HODNOTNÝ SPÁNOK I PRI PÁR 
KILÁCH NAVYŠE 

KOMFORTNÝ ODPOČINOK

MENŠÍ TLAK NA RAMENÁSPEVNÍ CHRBÁT PODĽA POTREBY

Spevnená konštrukcia - zosilnené 
lamely, bočnice, kapsy, vystužené 
kovové súčasti motora a vyšší počet 
bedrových výstuh zaistia vyššiu 
nosnosť a stabilitu lôžka
Nosnosť cca 150 kg

2 motory nezávisle polohujú oblasť 
hlavy a nôh
Polohovanie hlavovej časti pre 
pohodlné čítanie a odpočinok
Polohovanie nožnej časti uľaví una-
veným nohám, zlepšuje krvný obeh

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

Nastavenie tuhosti bedrovej oblasti 
pomocou posuvných objímok podľa 
vašich potrieb
Zvýšený počet posuvných objímok 
pre vyššiu stabilitu v oblasti bedier
Voľba tuhšej alebo mäkšej strednej 
časti lôžka

1 2

3 4

T
IP

PORTOFLEX
MOTOR MEGA

ODPOVEĎ NA ZVÝŠENÉ NÁROKY NA 
NOSNOSŤ A POHODLIE

22

MATRAC MEDI VITA PLUS

Latexový matrac Medi Vita Plus je výnimočne pružný, 
preto je ideálny na motorové rošty. 

Spanie ako v bavlnke

Cena:  455 EUR

S diaľkovým bezšnúrovým ovládaním

Rošt má aj tieto funkcie. Viac na str. 4 - 5



ŠETŘÍM ZÁDA I PENĚŽENKU

Rošt sa pri polohovaní chrbta zároveň posúva k čelu lôžka, aby ste pohodlne dosiahli na nočný stolík. 
Tanierový povrch má najlepšie pružiace vlastnosti zo všetkých typov roštov – maximálne sa prispôso-
bí telu. Nastaviteľné taniere v oblasti ramien a bedier umožňujú upraviť si tuhosť lôžka podľa svojich 
predstáv.   

PRISPÔSOBÍ SA KAŽDEJ POSTAVE KOMFORTNÝ ODPOČINOK

ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVANOČNÝ STOLÍK VŽDY PORUKE 

Taniere sa pohybujú vo všetkých sme-
roch - dokonale kopírujú záťaž tela
Prispôsobí sa akýmkoľvek telesným 
proporciám
Rovnomerne perujú na kraji i upro-
stred lôžka
Individuálna regulácia tuhosti tanierov 
v ramennej a bedrovej oblasti 
do 2 stupňov tuhosti

2 motory nezávisle polohujú 
oblasť hlavy a nôh
Polohovanie hlavovej časti pre 
pohodlné čítanie a odpočinok
Polohovanie nožnej časti uľaví 
unaveným nohám, zlepšuje krvný 
obeh

Drevený rám roštu je vybavený 
fóliou - jednoduchá údržba
Do roštu nepreniká vlhkosť
- nevytvára sa prostredie pre 
výskyt baktérií a plesní
Vhodný pre alergikov

Pri polohovaní chrbtovej časti sa 
rošt odsunie späť k čelu lôžka
- nemení svoju polohu voči nočné-
mu stolíku
Na nočný stolík ľahko dosiahnete

1 2

3 4

VARION 
MOTOR EXTRA

T
IP

23

POHODLIE ŠITÉ TELU NA MIERU

SPÍTE RADI NA BOKU? 
Pre pohodlný spánok na boku si zmäkčite 
taniere v ramennej oblasti.

Cena:  1108 EUR

S diaľkovým bezšnúrovým ovládaním

Rošt má aj túto funkciu. Viac na str. 4 - 5

mäkšie

Cena:  996 EUR



Sledujete radi televíziu alebo si často čítate v posteli? Takto strávený voľný čas môže byť ešte po-
hodlnejší. Rošt sa pri polohovaní chrbtovej časti odsunie dozadu k čelu lôžka. Nočný stolík tak zo-
stane stále na dosah. Pohár vody, knihu alebo ovládač si môžete pohodlne odložiť bez toho, aby ste  
sa museli za stolíkom otáčať.

KOMFORTNÝ ODPOČINOK NOČNÝ STOLÍK VŽDY PORUKE 

VYŠŠIA FLEXIBILITA LÔŽKAMENEJ PRACHU POD MATRACOM

2 motory nezávisle polohujú oblasť 
hlavy a nôh
Polohovanie hlavovej časti pre po-
hodlné čítanie a odpočinok
Polohovanie nožnej časti uľaví una-
veným nohám, zlepšuje krvný obeh

Pri polohovaní chrbtovej časti 
sa rošt odsunie späť k čelu lôž-
ka - nemení svoju polohu voči 
nočnému stolíku
Na nočný stolík ľahko dosiah-
nete

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

Celý povrch roštu je vybavený fóliou 
- pod matracom sa zachytáva menej 
prachu a ľahko sa stiera
Do roštu nepreniká vlhkosť - ne-
vytvára sa prostredie pre výskyt 
baktérií a plesní
Vhodný pre alergikov
Fólia chráni matrac pred zatrháva-
ním poťahu

1 2

3 4

VŠETKO POTREBNÉ NA DOSAH RUKY

MATRAC MAIA 

T
IP

TRIOFLEX
MOTOR EXTRA

Matrac Maia s vystuženou bedrovou oblasťou je prispô-
sobený na časté sedenie v posteli. 

Ešte väčšie pohodlie pri čítaní

24

Cena:  730 EUR

Cena:  842 EUR

S diaľkovým bezšnúrovým ovládaním

Rošt má aj tieto funkcie. Viac na str. 4 - 5



ŠETŘÍM ZÁDA I PENĚŽENKU

FUNKCIA MEMORY 

Individuálne polohovanie hlavovej, chrbtovej, stehennej a lýtkovej časti umožňuje až 16 variantov 
polôh. Samostatná regulácia hlavy a chrbta je ideálna v situácii, ak máte problémy s krčnou chrbti-
cou. Potiahnutie roštu fóliou zabraňuje prenikaniu vlhkosti do roštu. Vnútri lôžka sa udržuje zdravé 
prostredie - nevytvárajú sa plesne ani baktérie.

ERGONOMICKÉ TVAROVANIE MÁTE MÁLO MIESTA? VYUŽITE 
ÚLOŽNÝ PRIESTOR POD POS-
TEĽOU

DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ MATRACAĽAHŠIA ORIENTÁCIA V TME 

4 motory umožňujú nastaviť až 
16 polôh - polohovanie hlavovej, 
bedrovej, stehennej a lýtkovej časti
Ergonomické tvarovanie chrbtovej 
časti
Polohovanie hlavovej časti pre po-
hodlné čítanie a odpočinok
Polohovanie nožnej časti uľaví una-
veným nohám, zlepšuje krvný obeh

Plochý dizajn motora - motor ne-
zasahuje do úložného priestoru
Umožňuje plne využiť výsuvný 
úložný priestor pod posteľou

Lamely sú až do konca roštu
- matrac je rovnomerne podopretý 
po celej ploche
Nedochádza k deformácii okrajov 
matraca
Dlhšia životnosť matraca

Pri nočnom vstávaní z postele sa 
automaticky rozsvieti tlmené svetlo 
na riadiacej jednotke
Svetelný senzor na riadiacej 
jednotke zaznamená pohyb pri 
odchode z lôžka
Riadiaca jednotka funguje tiež 
ako zásuvka – umožňuje pripojiť 
až 2 elektrické spotrebiče k elek-
trickej sieti

1 2

3 4

LUSSOFLEX MOTOR 

QUATTRO MEMORY

T
IP

Ovládač pri roštoch typu QUATTRO je vybavený funk-
ciou MEMORY
2 obľúbené polohy odpočinku je možné uložiť do pa-
mäte ovládača
Do východiskovej rovnej polohy uvediete rošt stlače-
ním tlačidla na stojane

Užite si relax v obľúbenej pozícii
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ROZMANITÉ MOŽNOSTI ODPOČINKU

30

Cena:  1015 EUR

S diaľkovým bezšnúrovým ovládaním

Rošt má aj tieto funkcie. Viac na str. 4 - 5



Variabilný systém polohovania vás prekvapí možnosťami relaxácie, ktoré rošt ponúka. Môžete si sa-
mostatne polohovať hlavu, chrbát, stehná i lýtka. Vďaka vysokému počtu úzkych lamiel sa výborne 
prispôsobí telu a dobre reaguje na každý váš čo i najmenší pohyb na lôžku. Bezšnúrové ovládanie  
s funkciou MEMORY umožňuje uložiť si do pamäte 2 najobľúbenejšie polohy odpočinku. 

ERGONOMICKÉ TVAROVANIE MÁTE MÁLO MIESTA? VYUŽITE 
ÚLOŽNÝ PRIESTOR POD POS-
TEĽOU

VYŠŠIA FLEXIBILITA LÔŽKAĽAHŠIA ORIENTÁCIA V TME 

4 motory umožňujú nastaviť až 16 po-
lôh - polohovanie hlavovej, bedrovej, 
stehennej a lýtkovej časti
Ergonomické tvarovanie chrbtovej 
časti
Polohovanie hlavovej časti pre pohodl-
né čítanie a odpočinok
Polohovanie nožnej časti uľaví unave-
ným nohám, zlepšuje krvný obeh

Plochý dizajn motora – motor 
nezasahuje do úložného priestoru
Umožňuje plne využiť výsuvný 
úložný priestor pod posteľou

Vysoký počet úzkych lamiel citlivo 
kopíruje telo
Znižuje tlak na telo - obmedzuje 
potrebu často sa otáčať
Lamely sú až do konca roštu 
- matrac je rovnomerne podopretý 
po celej ploche
Nedochádza k deformácii okrajov 
matraca

Pri nočnom vstávaní z postele sa auto-
maticky rozsvieti tlmené svetlo 
na riadiacej jednotke
Svetelný senzor na riadiacej jednotke 
zaznamená pohyb pri odchode z lôžka
Riadiaca jednotka funguje tiež ako 
zásuvka – umožňuje pripojiť až 2 elek-
trické spotrebiče k elektrickej sieti

1 2

3 4

VARIANTY POLOHOVANIA 
MOTOROV QUATTRO 

T
IP

TRIOFLEX MOTOR 

QUATTRO MEMORY
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RELAXAČNÉ POLOHY, KTORÉ VÁS 
PREKVAPIA

Polohovanie chrbtovej časti pre pohodlné čítanie, sledovanie TV, pomáha pri 
nádche a nachladení, uľahčuje dýchanie, zmierňuje bolesti chrbta.

Pri cievnych ochoreniach, únave, opuchoch
Pri nízkom krvnom tlaku, mdlobách, úrazoch

Pri kĺbových ochoreniach
Protibolestivá uvoľnená poloha

Polohovanie nožnej časti pomáha:

Cena:  1052 EUR

S diaľkovým bezšnúrovým ovládaním

Rošt má aj tieto funkcie. Viac na str. 4 - 5



ŠETŘÍM ZÁDA I PENĚŽENKU

Príjemná uvoľňujúca masáž v pohodlí domova
Pomáha uvoľniť stuhnuté svaly, odbúrať nahromadený stres
Regulácia intenzity masážnych vibrácií podľa individuálnych potrieb
Ideálny doplnok rovných i polohovacích lamelových roštov

DRŽIAK 
MATRACA ZAMEDZÍ KĹZANIU MATRACA

Vyššia stabilita matraca pri polohovaní lôžka
Pri polohovaní lôžka matrac zostane na svojom mieste
Držiak je štandardne dodávaný ku všetkým motorovým roštom (okrem roštu Duostar Motor)
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MASÁŽNY 
SET UVOĽNÍ TELO I MYSEĽ

Cena:  270 EUR

Cena:     11 EUR



KATALÓG MATRACOV PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

VÝROBA ATYPOV NA MIERU

VÁŠ PREDAJCAKONTAKT
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