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Rošt – základ zdravého spaní

Ne nadarmo se říká, že kvalitní rošt je základ pro zdravý 
a ničím nerušený spánek. I ta nejkvalitnější matrace ztrácí 
své dobré vlastnosti v kombinaci s nevyhovujícím nebo 
opotřebovaným roštem. Rošt tvoří nezbytnou součást 
postele a přispívá tak ke klidnému a pohodlnému spánku. 
Z naší pestré nabídky si jistě vyberete ideální variantu, která 
bude vyhovovat všem vašim nárokům na pohodlí.

Kvalitní výroba

Postelový rošt patří k nejvíce 
zatěžovaným částem lůžka, jeho 
výběr by se tak neměl podcenit. 
Zatímco matraci je nutné jednou 
za pár let vyměnit, kvalitní rošt 
může vydržet i celý život. Pro 
výrobu roštů pečlivě vybíráme 
jen ty nejkvalitnější materiály. 
Společně s naší novou technologií  
výroby je hotový rošt zárukou 
vysoké kvality. 

Tradiční český 
výrobce 

Všechny naše produkty 
vyrábíme již od roku 1995 
v malé vesničce Vlkoš na 
jihu Moravy. Jako česká firma 
klademe důraz i na ten 
nejmenší detail při celém 
procesu výroby a děláme vše 
pro to, abychom uspokojili 
požadavky i nejnáročnějších 
zákazníků.

Prodloužená záruka

Pravidelné ověřování kvality roštů AHORN a dlouhodobé 
zkušenosti s jejich výrobou nám umožňují poskytnout 
nadstandardní podmínky záruky. Více než dvojnásobná 
délka zákonné záruční doby je známkou spolehlivosti 
a vynikajících užitných vlastností. 

Atypické rozměry

Postelové rošty vyrábíme v různých rozměrech šířky i délky. 
U některých typů nabízíme možnost  výroby přímo na míru. 
Rošt tak dokážeme zhotovit pro téměř každou postel, 
a to ve velmi krátkém čase. 

PROČ PRÁVĚ AHORN?



Široký sortiment

U nás máte na výběr hned z několika typů 
postelových roštů. Dle vašich potřeb můžete 
volit mezi klasickým rovným roštem, ručně 
polohovatelným pro pohodlné čtení,
či motorovým roštem pro maximální komfort. 
Rošty s možností přístupu do úložného 
prostoru pomocí výklopu jsou pro nás 
samozřejmostí. 

Spolehlivé dodání

Objednané zboží vám doručíme v předem 
sjednaném termínu. Díky našemu informační-
mu systému máme o vaší objednávce naprostý 
přehled a dokážeme tak s přesností říct, 
v jakém stavu se objednaný rošt nyní nachází. 
Zakládáme si na vysoké spolehlivosti – na 
čem se dohodneme, to pro nás platí. Včasné 
dodání a spokojený zákazník jsou naší prioritou. 

Certifikáty

Všechny výrobky pravidelně testujeme, a proto víme, 
že kvalita je naše silná stránka. Ostatně to dokazují  
i veškeré námi získané certifikáty o splnění normy pro 
mechanické zatížení či atest zdravotní nezávadnosti. 

JSME VÁŠ SPOKOJENÝ SPÁNEK
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PROČ JE DOBRÉ, ABY ROŠT MĚL ...

Posuvné objímky  - zpevní záda podle potřeby

Středový stabilizační popruh - lepší stabilita roštu

Změkčení lamel vrtáním  - menší tlak na ramena

Potažení roštu fólií - méně prachu pod matrací

TIP:  Jak si správně nastavit tuhost v bederní oblasti?

Posuvné objímky umožňují upravit si tuhost v bederní oblasti 
podle Vašich potřeb
Možnost volby tužší nebo měkčí střední části lůžka

Středový popruh zpevňuje celý rošt
Omezuje zlomení lamely při nárazovém zatížení
Rošt vydrží vyšší zátěž

Lamely v ramenní oblasti jsou změkčeny vrtáním 
Provrtaná lamela je pružnější - pomáhá zmírnit tlak na ramena

Pod matrací se zachytává méně prachu a snadno se stírá
Do roštu neproniká vlhkost - nevytváří se prostředí pro výskyt 
bakterií a plísní
Matrace je lépe chráněna před zatrháváním potahu
Fólie sjednocuje povrch lamely a omezuje možnost výskytu 
třísek

  Měkčí bederní oblast: přisuňte objímky k sobě (obr. 1) 
  Tužší bederní oblast: posuňte objímky na kraj roštu (obr. 2)

1 2

měkčí tužší

.

.
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..

..

..
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PROČ JE DOBRÉ, ABY ROŠT MĚL ...

Pouzdra nad bočnicí roštu – rošt se lépe přizpůsobí 
tvaru a poloze těla

Ramenní kolébka – uleví ramenům při spánku na 
boku

Vysoký počet lamel - lepší flexibilita lůžka

Přídavná lišta – prodlužuje životnost matrace

Anatomické zóny – respektují anatomii těla

Pružně uchycené lamely se natáčejí a přizpůsobují se poloze těla
Lehací plocha pruží i na kraji lůžka, kde běžná pouzdra nepruží 
- komfortní spaní a snadnější otáčení těla při spánku
Vyšší nosnost - odolnost proti poškození při prudkém dosednutí 
na lůžko

Ramenní kolébka pomáhá zmírnit otlačení a bolesti ramen 
při spánku na boku
Lamely se pod tlakem ramene stlačí hlouběji
Rameno se může zabořit a páteř zůstává ve svém přirozeném 
tvaru

Vysoký počet úzkých lamel detailně kopíruje zakřivení těla 
Čím více lamel, tím je lůžko pružnější - vlastnosti matrace 
lépe vyniknou
Snižuje tlak na tělo - omezuje potřebu často se otáčet 

Zamezuje deformaci okrajů matrace
Rovnoměrně podpírá matraci po celé ploše 
Prodlužuje životnost matrace

Plocha lůžka u lamelových roštů je rozdělena na několik oblastí 
s odlišnou tuhostí
Každá část těla je individuálně podepřena
3 zóny - v oblasti pánve je lůžko tužší, pod hlavou a nohama 
měkčí
5 zón - odlišná tuhost v oblasti hlavy, ramen, trupu, pánve, 
nohou
7 zón - optimální podpora hlavy, ramen, trupu, pánve, stehen, 
lýtek a chodidel 

..

.

.

..

..

.

...

.

..

.
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POSTELOVÝ ROŠT
ROVNÝ

DOPORUČENÁ
NOSNOST

POLOHOVÁNÍ
HLAVA

POČET
ZÓN

POLOHOVÁNÍ
HLAVA - NOHY

POČET
LAMEL

MOTOROVÝ
ROŠT

VÝKYVNÝ
TALÍŘ

RELAXAČNÍ
ROŠT

VÝŠKA ROŠTU VÝŠKA ROŠTU
S MOTOREM

ÚLOŽNÝ
PROSTOR

ZÁRUKA
5 LET

Rychlá navigace

Rovný - rovný rošt
H - polohování hlava
HN - polohování hlava a nohy
P - výklop od nohou
HN P - polohování hlava a nohy / výklop od nohou
Kombi P - výklop z boku 

Kombi HN P - polohování hlava a nohy / výklop z boku
Mega - zvýšená nosnost
Motor - polohování pomocí motoru
Motor Flat - motor umístěný v konstrukci rámu
Motor Quattro - motor se 4 nezávislými pohonnými jednotkami
Motor Kombi P - polohování pomocí motoru / výklop z boku

(uvedené číslo v tabulce značí číslo stránky v katalogu)
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15 LAMEL 2 ROKY3 ZÓNY100 KG

Omega

Širokými lamelami je dosaženo rovnoměrného 
rozložení tlaku těla na celé ploše lůžka

Lamely v pevných pouzdrech vytvoří stabilní 
podklad pro uložení matrace

Rozložení do 3 základních anatomických zón

Základní postelový rošt se širokými lamelami určený 
pro juniory a k příležitostnému spaní. Pomocí posuv-
ných objímek si nastavíte potřebnou tuhost pod bedry 
ve střední části lůžka. 

Postelový rošt s ručním polohováním hlavy 
a nohou pomocí mechanického zdvihu 

Omega HN 

NOSNOST
100 KG

3 ZÓN 15 LAMEL ZÁRUKA
2 ROKY

VÝŠKA 
ROŠTU

Počet lamelPočet zónDoporučená nosnost Záruka

2

6 
cm



Primaflex

Postelový rošt s ručním polohováním hlavy a no-
hou pomocí mechanického zdvihu 

Primaflex HN 

Počet lamel

28 LAMEL 2 ROKY3 ZÓNY120 KG

Počet zónDoporučená nosnost Záruka

2

5 
cm

Středový stabilizační popruh zlepšuje stabilitu 
a nosnost

28 lamel uložených v kaučukových výkyvných duo 
kapsách 

Výška roštu pouhých 5 cm zamezí většímu vyčnívání 
matrace nad horní okraj hrany postele

Pomocí posuvných výztuh si nastavíte potřebnou 
tuhost pod bedry ve střední části lůžka 

Rošt má také tuto funkci. Více na str. 6 - 7 

Kvalitní lamelový rošt za dobrou cenu – to je Primaflex. 
Rošt je vhodný jak pro běžné spaní, tak i pro komfort-
nější přespávání na chatě či do studentského pokoje.    

NOSNOST
120 KG

3 ZÓNY 28 LAMEL ZÁRUKA
2 ROKY

VÝŠKA 
ROŠTU
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Postelový rošt s bočním výklopem pomocí 
pístu

Přístup z boku do celého úložného prostoru 

NOSNOST
120 KG

NOSNOST
120 KG

NOSNOST
120 KG

3 ZÓNY

3 ZÓNY

3 ZÓNY

28 LAMEL

28 LAMEL

28 LAMEL

ZÁRUKA
2 ROKY

ZÁRUKA
2 ROKY

ZÁRUKA
2 ROKY

VÝŠKA 
ROŠTU

VÝŠKA 
ROŠTU

VÝŠKA 
ROŠTU

Primaflex P 

Primaflex HN P

Primaflex Kombi P

Postelový rošt s ručním polohováním 
hlavy a nohou pomocí mechanického 
zdvihu a s výklopem od nohou pomocí 
pístu 

Přístup do úložného prostoru od nohou

Postelový rošt s výklopem od nohou 
pomocí pístu

Přístup do celého úložného prostoru 
od nohou



Počet lamel

28 LAMEL 3 ROKY5 ZÓN120 KG

Počet zónDoporučená nosnost

Duostar

Záruka

Pružné lamely v 5 anatomických zónách reagují na 
zátěž těla odlišně v různých částech lůžka

Vrtané lamely v ramenní oblasti zajišťují nižší tuhost 
a zmírňují tak tlak na ramena

Výška roštu pouhých 5 cm zamezí většímu vyčnívání 
matrace nad horní okraj hrany postele

Lamely opatřené folií zabraňují pronikání vlhkosti  
do roštu – nevytváří se prostředí pro výskyt bakterií  
a plísní

3

5 
cm

Rošt má také tuto funkci. Více na str. 6 - 7 

Praktický rošt Duostar je skvělou volbou pro pohodl-
né a zdravé spaní. Rošt vyniká nejen díky modernímu 
a svěžímu designu. Lamely opatřené fólií mají kromě  
estetické  funkce  schopnost zachytávat pod matrací  
méně prachu. Zamezují zatrhávání potahu a přenášení 
vlhkosti z matrace do roštu, což je plus, které ocení pře-
devším lidé s alergií.

TIP: Vybrali jste si do lůžka dva různé typy roštu Duostar s rozdílnou výškou? Nevadí, máte totiž možnost zvýšit celkovou výšku 
nižšího roštu, z 5 cm na 7 cm. V posteli tak budete mít rošty stejné výšky. 
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Postelový rošt s ručním polohováním 
hlavy pomocí mechanického zdvihu 

Postelový rošt s ručním polohováním hlavy 
a nohou pomocí mechanického zdvihu 

Postelový rošt s výklopem od nohou pomocí 
pístu

Přístup do celého úložného prostoru 
od nohou

Duostar H 

Duostar HN

Duostar P

3

3

3

NOSNOST
120 KG

NOSNOST
120 KG

NOSNOST
120 KG

5 ZÓN

5 ZÓN

5 ZÓN

28 LAMEL

28 LAMEL

28 LAMEL

ZÁRUKA
3 ROKY

ZÁRUKA
3 ROKY

ZÁRUKA
3 ROKY

VÝŠKA 
ROŠTU

VÝŠKA 
ROŠTU

VÝŠKA 
ROŠTU



Postelový rošt s ručním polohováním 
hlavy a nohou pomocí mechanického 
zdvihu a s výklopem od nohou pomocí 
pístu 

Přístup do úložného prostoru od nohou

Postelový rošt s bočním výklopem pomocí 
pístu

Přístup z boku do celého úložného prostoru 

Postelový rošt s bočním výklopem pomocí 
pístu a s ručním polohováním hlavy a nohou 
pomocí mechanického zdvihu

Přístup z boku do celého úložného prostoru 

Duostar HN P 

Duostar Kombi P HN

Duostar Kombi P

3
NOSNOST

120 KG
5 ZÓN 28 LAMEL ZÁRUKA

3 ROKY
VÝŠKA 
ROŠTU

3
NOSNOST

120 KG
5 ZÓN 28 LAMEL ZÁRUKA

3 ROKY
VÝŠKA 
ROŠTU

3
NOSNOST

120 KG
5 ZÓN 28 LAMEL ZÁRUKA

3 ROKY
VÝŠKA 
ROŠTU

NOVINKA

2v1
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Portoflex

Počet lamel

28 LAMEL 5 LET7 ZÓN130 KG

Počet zónDoporučená nosnost Záruka

5

Rošt má také tuto funkci. Více na str. 6 - 7 

Lamely opatřené folií zabraňují pronikání vlhkosti do 
roštu – nevytváří se prostředí pro výskyt bakterií  
a plísní

Kapsy dvojí tuhosti člení plochu lůžka do 7 anato-
mických zón – každá část těla je tak individuálně 
podpořena

Lamely s kapsami nad bočnicí rámu pruží i na kraji 
lůžka a přizpůsobují se poloze těla 

Vrtané lamely v ramenní oblasti zajišťují nižší tuhost 
a zmírňují tak tlak na ramena

Pohodlí a odolnost nejsou jedinými přednostmi roštu 
Portoflex. Rošt je laděný do přírodních, zemitých barev, 
příjemných na pohled. Přírodní vzhled umocňuje fólie 
barvy dřeva. Fólie navíc zabraňuje zachytávání prachu 
pod matrací, zamezuje zatrhávání potahu a přenášení 
vlhkosti z matrace do roštu. Speciálně uložené výkyvné 
duo kapsy nad bočnicemi zaručují vyšší nosnost, dob-
rou odolnost roštu proti jednorázovému zatížení a vyšší 
komfort spánku díky lepší pružnosti kapes. 

8 
cm

TIP: Vybrali jste si do lůžka dva různé typy roštu Portoflex s rozdílnou výškou? Nevadí, máte totiž možnost zvýšit celkovou výš-
ku nižšího roštu, z 8 cm na 10 cm. V posteli tak budete mít rošty stejné výšky. 
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Postelový rošt s ručním polohováním 
hlavy pomocí mechanického zdvihu 

Postelový rošt s ručním polohováním hlavy 
a nohou pomocí mechanického zdvihu 

Postelový rošt s výklopem od nohou pomocí 
pístu

Přístup do celého úložného prostoru 
od nohou

Portoflex H 

Portoflex HN

Portoflex P

NOSNOST
130 KG

NOSNOST
130 KG

NOSNOST
130 KG

7 ZÓN

7 ZÓN

7 ZÓN

28 LAMEL

28 LAMEL

28 LAMEL

ZÁRUKA
5 LET

ZÁRUKA
5 LET

ZÁRUKA
5 LET

VÝŠKA 
ROŠTU

VÝŠKA 
ROŠTU

VÝŠKA 
ROŠTU



Postelový rošt s ručním polohováním 
hlavy a nohou pomocí mechanického 
zdvihu a s výklopem od nohou pomocí 
pístu 

Přístup do úložného prostoru od nohou

Postelový rošt s bočním výklopem pomocí 
pístu

Přístup z boku do celého úložného prostoru 

Postelový rošt s bočním výklopem pomocí 
pístu a s ručním polohováním hlavy 
a nohou pomocí mechanického zdvihu

Přístup z boku do celého úložného prostoru 

Portoflex HN P 

Portoflex Kombi P HN

Portoflex Kombi P

NOSNOST
130 KG

7 ZÓN 28 LAMEL ZÁRUKA
5 LET

VÝŠKA 
ROŠTU

12
 c

m

NOSNOST
130 KG

7 ZÓN 28 LAMEL ZÁRUKA
5 LET

VÝŠKA 
ROŠTU

NOSNOST
130 KG

7 ZÓN 28 LAMEL ZÁRUKA
5 LET

VÝŠKA 
ROŠTU

NOVINKA

2v1
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Portoflex Mega

8 
cm

Počet lamel

28 LAMEL 5 LET7 ZÓN150 KG

Počet zónDoporučená nosnost Záruka

5

Rošt má také tuto funkci. Více na str. 6 - 7 

Zpevněná konstrukce roštu zaručuje zdravou a po-
třebnou oporu těla až do 150 kg

Zvýšený počet posuvných objímek pro vyšší stabilitu 
v oblasti beder 

Zesílená konstrukce, silnější lamely, bočnice a kapsy 
zajistí vyšší nosnost a stabilitu lůžka

Lamely s kapsami nad bočnicí rámu pruží i na kraji 
lůžka a přizpůsobují se poloze těla 

Portoflex Mega představuje řadu roštů, které jsou díky 
své zpevněné konstrukci a silnějším lamelám přizpůso-
beny pro vyšší zátěž až 150 kg. Rozdělení roštu do 7 ana-
tomických zón umožní optimální oporu v oblasti hlavy, 
ramen, trupu, beder, stehen, lýtek a chodidel. Frézované 
lamely v ramenní oblasti umožní správnou oporu páteře 
při poloze spánku na boku.

TIP: Vybrali jste si do lůžka dva různé typy roštu Portoflex Mega s rozdílnou výškou? Nevadí, máte totiž možnost zvýšit celko-
vou výšku nižšího roštu, z 8 cm na 10 cm. V posteli tak budete mít rošty stejné výšky. 
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Postelový rošt s ručním polohováním hlavy 
a nohou pomocí mechanického zdvihu 

Postelový rošt s ručním polohováním hla-
vy a nohou pomocí mechanického zdvihu 
a s výklopem od nohou pomocí pístu 

Přístup do úložného prostoru od nohou

Postelový rošt s bočním výklopem pomocí 
pístu

Přístup z boku do celého úložného prostoru 

Portoflex Mega HN

Portoflex Mega HN P

Portoflex Mega Kombi P

NOSNOST
150 KG

NOSNOST
150 KG

NOSNOST
150 KG

7 ZÓN

7 ZÓN

7 ZÓN

28 LAMEL

28 LAMEL

28 LAMEL

ZÁRUKA
5 LET

ZÁRUKA
5 LET

ZÁRUKA
5 LET

VÝŠKA 
ROŠTU

VÝŠKA 
ROŠTU

VÝŠKA 
ROŠTU



Lussoflex

Počet lamel

28 LAMEL 5 LET7 ZÓN130 KG

Počet zónDoporučená nosnost Záruka

5

10
 c

m

Rošt má také tuto funkci. Více na str. 6 - 7 

Přídavná lišta zamezuje deformaci okrajů matrace  
a prodlužuje tak její životnost

Vrtané lamely v ramenní oblasti zajišťují nižší tuhost 
a zmírňují tak tlak na ramena

Lamely s kapsami nad bočnicí rámu pruží i na kraji 
lůžka a přizpůsobují se poloze těla 

Fólie na lamelách a bočnicích usnadňuje údržbu 
a omezuje zachytávání prachu pod matrací, který 
způsobuje dýchací potíže

Kapsy dvojí tuhosti člení plochu lůžka do 7 anato-
mických zón – každá část těla je tak individuálně 
podpořena

Řada roštů Lussoflex na první pohled zaujme elegancí 
a trendy vzhledem. Škála hnědých barev navodí pocit 
tepla, pohody a bezpečí. Estetická funkce roštu v sobě 
však skrývá i praktickou stránku. Potažení dřevěných 
částí fólií značně usnadňuje údržbu a omezuje vytváření 
bakterií a plísní v posteli. 
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Postelový rošt s ručním polohováním hlavy 
a nohou pomocí mechanického zdvihu 

Postelový rošt s bočním výklopem pomocí 
pístu

Přístup z boku do celého úložného prostoru 

Lussoflex HN

Lussoflex Kombi P

NOSNOST
130 KG

NOSNOST
130 KG

7 ZÓN

7 ZÓN

28 LAMEL

28 LAMEL

ZÁRUKA
5 LET

ZÁRUKA
5 LET

VÝŠKA 
ROŠTU

VÝŠKA 
ROŠTU

Lamely se díky ramenní kolébce pod tlakem ramen stlačí hlouběji, rameno se zaboří a páteř zůstává v při-
rozeném tvaru.

Všechny varianty v této produktové řadě mají jednotnou výšku, lze si proto snadno zvolit různé typy roštů 
Lussoflex. Můžete tak spolu umístit do dvoulůžkové postele rovný, polohovací, výklopný či motorový rošt. 

TIP:



Trioflex

Počet lamel

42 LAMEL 5 LET7 ZÓN130 KG

Počet zónDoporučená nosnost Záruka

5

Rošt má také tuto funkci. Více na str. 6 - 7 

Vysoký počet úzkých lamel detailně kopíruje zakřive-
ní těla a snižuje tak tlak na tělo

Posuvné objímky jsou rozloženy na větší ploše roštu, 
takže lépe respektují potřebné zpevnění pod bedry 
podle tělesné výšky

Ramenní kolébka pomáhá zmírnit otlačení a bolesti 
ramen při spánku na boku

Celý povrch roštu je opatřen fólií, která zajišťuje 
snadnou údržbu, snižuje riziko vzniku bakterií a plís-
ní a chrání matraci před zatrháváním potahu

Trio kapsy dvojí tuhosti člení plochu lůžka do 7 ana-
tomických zón – každá část těla je tak individuálně 
podpořena

Luxusní rošt Trioflex uspokojí svým provedením i ty nej-
náročnější spáče. Díky vysokému počtu úzkých, vysoce 
přizbůsobivých lamel reaguje na každý pohyb a změ-
nu polohy. Rošt disponuje celkem 42 lamelami, dokáže 
tak velmi dobře spolupracovat s matrací a rovnoměrně 
roznášet váhu těla. Čím více lamel rošt má, tím je lůžko 
pružnější a vlastnosti matrace lépe vyniknou. 

10
 c

m



2727

Postelový rošt s ručním polohováním hlavy 
a nohou pomocí mechanického zdvihu 

Postelový rošt s bočním výklopem pomocí 
pístu

Přístup z boku do celého úložného prostoru 

Trioflex HN

Trioflex Kombi P

NOSNOST
130 KG

NOSNOST
130 KG

7 ZÓN

7 ZÓN

42 LAMEL

42 LAMEL

ZÁRUKA
5 LET

ZÁRUKA
5 LET

VÝŠKA 
ROŠTU

VÝŠKA 
ROŠTU

Mimořádně vysoký počet úzkých lamel detailně kopíruje zakřivení těla a snižuje tak tlak na tělo.

Všechny varianty v této produktové řadě mají jednotnou výšku, lze si proto snadno zvolit různé typy roštů 
Trioflex. Můžete tak spolu umístit do dvoulůžkové postele rovný, polohovací, výklopný či motorový rošt. 

TIP:



Extraflex

180
kg

10
 c

m

Počet lamel

28 LAMEL 5 LET7 ZÓN180 KG

Počet zónDoporučená nosnost Záruka

5

Rošt má také tuto funkci. Více na str. 6 - 7 

Speciální lamely se skelnými vlákny zajišťují extrém-
ní odolnost proti zlomení a teplotním změnám

Zesílená konstrukce poskytuje mimořádnou nosnost 
až 180 kg

Přídavná lišta rovnoměrně podpírá matraci po celé 
ploše a prodlužuje tak její životnost

Vysoká pružnost lamel a změkčení v ramenní oblasti 
zabezpečují optimální odlehčení a podporu těla  
v místech, kde je to žádoucí 

Kapsy dvojí tuhosti člení plochu lůžka do 7 anato-
mických zón – každá část těla je tak individuálně 
podepřena

Mimořádně odolný rošt s nosností až 180 kg, který je ur-
čen nejen pro uživatele s vyšší váhou. Díky speciálním 
lamelám se skelnými vlákny FIBERGLASS má rošt jedi-
nečné vlastnosti. Poskytuje vysokou odolnost, výbornou 
pružnost a udržuje ergonomickou polohu těla. Zdravé 
spaní podporuje antibakteriální úprava. 
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Postelový rošt s ručním polohováním hlavy 
a nohou pomocí mechanického zdvihu 

Postelový rošt s bočním výklopem pomocí 
pístu

Přístup z boku do celého úložného prostoru 

Extraflex HN

Extraflex Kombi P

NOSNOST
180 KG

NOSNOST
180 KG

7 ZÓN

7 ZÓN

28 LAMEL

28 LAMEL

ZÁRUKA
5 LET

ZÁRUKA
5 LET

VÝŠKA 
ROŠTU

VÝŠKA 
ROŠTU

Speciální materiál FIBERGLASS je tvořen skelnými vlákny a vytvrzenou umělou pryskyřicí. Mezi jeho vlastnosti 
patří mimořádná pevnost a odolnost, snadná údržba a nízká hmotnost. 

Všechny varianty v této produktové řadě mají jednotnou výšku, lze si proto snadno zvolit různé typy roštů 
Extraflex. Můžete tak spolu umístit do dvoulůžkové postele rovný, polohovací či výklopný rošt. 

TIP:



Varion

10
 c

m

Výkyvné talíře

55 TALÍŘŮ 5 LET4 ZÓN130 KG

Počet zónDoporučená nosnost Záruka

5

Tuhost talířů lze individuálně regulovat jak v ramen-
ní, tak i bederní oblasti

Delší životnost matrace zajistí přídavná lišta, která 
matraci rovnoměrně podepře po celé její ploše  
a zamezí tak deformaci jejich okrajů 

Profilované talíře umožňují velmi dobré provzduš-
nění matrace a zvyšují tak hygienu lůžka

Talíře se pohybují ve všech směrech, čímž dokonale 
kopírují zátěž těla 

Dřevěný rám roštu je opatřen fólií, která zabraňuje 
pronikání vlhkosti do roštu a vytváření prostředí pro 
výskyt bakterií a plísní

Zcela unikátní rošt netradičního vzhledu Varion, který 
vyniká především díky speciální konstrukci lehací plo-
chy. Lehací plochu tvoří výkyvné talíře, které podpírají 
tělo v každém bodu a individuálně reagují na danou 
zátěž. Na každém talíři lze zvolit mezi měkčím a tuž-
ším nastavením tuhosti a přizbůsobit si tak lůžko podle 
vlastní preference. 

Rošt má také tuto funkci. Více na str. 6 - 7 
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Postelový rošt s ručním polohováním hlavy 
a nohou pomocí mechanického zdvihu 

Varion HN

NOSNOST
130 KG

4 ZÓNY 55 TALÍŘŮ ZÁRUKA
5 LET

VÝŠKA 
ROŠTU

Bodové nastavení pružnosti talířů je značnou výhodou při výrazných roz-
dílech v proporcích těla (zdravotní handicapy, úzká ramena a široké boky 
apod.)

31



Lamelové
motorové
rošty



3333

Primaflex 
Motor

2 ROKY3 ZÓNY120 KG

Počet zónDoporučená nosnost Záruka

2
Počet lamel

28 LAMEL

Rošt má také tuto funkci. Více na str. 6 - 7 

Polohování nožní části uleví unaveným nohám  
a zlepší v nich krevní oběh

Polohování hlavové části pro pohodlné čtení  
a odpočinek

Výška roštu pouhých 5 cm zamezí většímu 
vyčnívání matrace nad horní okraj hrany postele

28 lamel uložených v kaučukových výkyvných duo 
kapsách 

Výhodou bezšňůrového dálkového ovládání je mož-
nost polohování 2 roštů pomocí jednoho ovladače 
bez synchronizačního kabelu

Motorový rošt Primaflex je prvním krokem do světa re-
laxu a odpočinku. Rošt nastavíte do Vaší ideální polohy 
během pár sekund bez nutnosti vstávat z lůžka. Do-
přejte si komfort z pohodlí postele při čtení, sledování 
televize či práci na počítači. V případě potřeby lze jed-
noduše změnit polohu roštu za pomocí bezšňůrového 
ovládání či ovladače s kabelem. 

DÁLKOVÉ ŠŇŮROVÉ
OVLÁDÁNÍ

DÁLKOVÉ 
BEZŠŇŮROVÉ

OVLÁDÁNÍ

5 
cm

18
 c

m



Duostar 
Motor

3 ROKY5 ZÓN120 KG

Počet zónDoporučená nosnost Záruka

3
Počet lamel

28 LAMEL

Rošt má také tuto funkci. Více na str. 6 - 7 

7 
cm

19
 c

m

Pružný postelový rošt s motorovým polohováním

Vrtané lamely v ramenní oblasti zajišťují nižší tu-
host a zmírňují tak tlak na ramena

Středový stabilizační popruh zlepšuje stabilitu 
a nosnost

Lamely opatřené folií zabraňují pronikání vlhkosti 
do roštu – nevytváří se prostředí pro výskyt bakterií 
a plísní

Výhodou bezšňůrového dálkového ovládání je 
možnost polohování 2 roštů pomocí jednoho  
ovladače bez synchronizačního kabelu

Motorový rošt Duostar podporuje optimální rozložení 
váhy těla na matraci. Polohování roštu pomocí kom-
paktního motoru se dvěma nezávislými pohonnými 
jednotkami umožňuje zvednutí hlavové i nožní části 
lůžka. Rošt je svou výškou pouhých 7 cm přizpůsoben 
do nízkého lůžka, aby se matrace dobře usadila v poste-
lovém rámu a nepřečnívala.  

DÁLKOVÉ ŠŇŮROVÉ
OVLÁDÁNÍ

DÁLKOVÉ 
BEZŠŇŮROVÉ

OVLÁDÁNÍ
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Portoflex 
Motor Standard

10
 c

m

22
 c

m

5 LET7 ZÓN130 KG

Počet zónDoporučená nosnost Záruka

5
Počet lamel

28 LAMEL

Rošt má také tuto funkci. Více na str. 6 - 7 

Funkce MEMORY – možnost uložení 1 pozice do 
paměti ovladače 

Funkce FLAT – stisknutím tlačítka na ovladači se rošt 
vrátí do základní polohy

Změkčení vrtáním lamel v ramenní oblasti zajišťuje 
správnou oporu páteře při poloze na boku

Lamely opatřené folií zabraňují zatrhávání potahu 
u matrace a pronikání vlhkosti do roštu – nevytváří 
se prostředí pro výskyt bakterií a plísní

Středový stabilizační popruh zlepšuje stabilitu 
a nosnost

Dva rošty lze polohovat pomocí jednoho ovladače 
bez synchronizačního kabelu

Motorový rošt s dálkovým bezšňůrovým ovládáním 
umožňuje nezávislé polohování hlavy a nohou. Kapsy 
umístěné nad bočnicí zajišťují dvojité pružení. Díky tomu 
lamely pruží nejen ve středové části, ale po celé jejich 
délce. Portoflex Motor Standard navíc disponuje funkcí  
MEMORY, která umožňuje uložení jedné pozice poloho-
vání do paměti ovladače.

DÁLKOVÉ 
BEZŠŇŮROVÉ

OVLÁDÁNÍ



Portoflex 
Motor

5 LET7 ZÓN130 KG

Počet zónDoporučená nosnost Záruka

5
Počet lamel

28 LAMEL

10
 c

m

Rošt má také tuto funkci. Více na str. 6 - 7 

Polohování roštu pomocí kompaktního motoru se 
dvěma nezávislými pohonnými jednotkami umož-
ňuje zvednutí hlavové i nožní části lůžka

7 anatomických zón umožní optimální oporu 
v oblasti hlavy, ramen, trupu, beder, stehen, 
lýtek a chodidel 

Polohování nožní části uleví unaveným nohám 
a zlepší v nich krevní oběh

Posunu matrace na ploše zabraňuje madlo, takže 
i při nastavení roštu do maximální polohy zůstane 
matrace na svém místě

Dva motorové rošty lze propojit a polohovat pomocí 
synchronizačního kabelu

Rošt se svou celkovou výškou představuje ideální ře-
šení v situaci, kdy potřebujete využít úložný prostor 
pod postelí. Motor je umístěn v konstrukci rámu roš-
tu, proto vyhovuje jakémukoliv prostorovému řešení 
ložnice. Mechanickým zdvihem a přidržením nožní 
části lze zajistit přístup do úložného prostoru pod lůž-
kem. Součástí dálkového bezšňůrového ovládání je 
přídavné LED osvětlení (oceníte při nočním vstávání  
z postele).

DÁLKOVÉ ŠŇŮROVÉ
OVLÁDÁNÍ

DÁLKOVÉ 
BEZŠŇŮROVÉ

OVLÁDÁNÍ



Portoflex 
Motor Mega

3737

10
 c

m

20
 c

m

5 LET7 ZÓN150 KG

Počet zónDoporučená nosnost Záruka

5
Počet lamel

28 LAMEL

Rošt má také tuto funkci. Více na str. 6 - 7 

Funkce MEMORY – možnost uložení 1 pozice  
do paměti ovladače

Funkce FLAT – stisknutím tlačítka na ovladači  
se rošt vrátí do základní polohy

Zpevněná konstrukce roštu zaručuje zdravou  
a potřebnou oporu těla až do 150 kg

Zesílená konstrukce, silnější lamely, bočnice  
a kapsy zajistí vyšší nosnost a stabilitu lůžka

Lamely s kapsami nad bočnicí rámu pruží i na  
kraji lůžka a přizpůsobují se poloze těla 

Dva rošty lze polohovat pomocí jednoho ovladače 
bez synchronizačního kabelu

Požadujete u motorového roštu nejen komfortní odpo-
činek ale i vyšší nosnost? Pokud ano, Portoflex Motor 
Mega splní všechna vaše očekávání. Polohování roštu 
pomocí kompaktního motoru se dvěma nezávislými po-
honnými jednotkami umožňuje zvednutí hlavové i nožní 
části lůžka, což Vám usnadní čtení či sledování televize 
přímo z pohodlí postele. Konstrukce roštu je přizpůso-
bena zátěži do 150 kg. 

DÁLKOVÉ 
BEZŠŇŮROVÉ

OVLÁDÁNÍ

150
kg



5 LET7 ZÓN130 KG

Počet zónDoporučená nosnost Záruka

5
Počet lamel

28 LAMEL

Rošt má také tuto funkci. Více na str. 6 - 7 

Lamely s kapsami nad bočnicí rámu pruží i na kraji 
lůžka a přizpůsobují se poloze těla 

Vrtané lamely v ramenní oblasti zajišťují nižší tuhost 
a zmírňují tak tlak na ramena

Kapsy dvojí tuhosti člení plochu lůžka do 7 anato-
mických zón – každá část těla je tak individuálně 
podpořena

Lamely opatřené folií zabraňují pronikání vlhkosti 
do roštu – nevytváří se prostředí pro výskyt bakterií 
a plísní 

Středový stabilizační popruh zlepšuje stabilitu  
a nosnost

Dva motorové rošty lze propojit a polohovat pomocí 
synchronizačního kabelu

Speciálně vyvinutý motorový rošt s bočním výklopem 
Portoflex Motor Kombi je originálem na trhu chráněný 
průmyslovým vzorem pro EU. Rošt v sobě spojuje jak 
maximální pohodlí při odpočinku a spánku, tak i prak-
tičnost pro snadný přístup do úložného prostoru pod 
postelí. Extra ploché provedení s motorem uloženým  
v konstrukci rámu roštu umožňuje plné využití výsuvné-
ho úložného prostoru pod lůžkem.

DÁLKOVÉ ŠŇŮROVÉ
OVLÁDÁNÍ

DÁLKOVÉ 
BEZŠŇŮROVÉ

OVLÁDÁNÍ

NOVINKA

Portoflex 
Motor Kombi P

15
 c

m

12
 c

moriginál

na trhu
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2v1

Součástí dálkového bezšňůrového ovládání je přídavné LED osvětlení (oceníte při nočním vstávání z postele)

Jedinečný rošt chráněný průmyslovým vzorem registrovaným Úřadem Evropské Unie pro duševní vlastnictví

Funkce 2v1 – polohování pomocí motoru a výklop z boku, to vše v jednom roštu 

Motorové polohování pro pohodlí a relax bez nutnosti vstávat z lůžka

Možnost polohování 2 roštů pomocí jednoho ovladače 

Přístup do úložného prostoru je možný jak zvednutím bočního výklopu, 
tak navíc i mechanickým zdvihem a přidržením nožní části

průmyslovývzor EU



Lussoflex 
Motor

10
 c

m

5 LET7 ZÓN130 KG

Počet zónDoporučená nosnost Záruka

5
Počet lamel

28 LAMEL

Rošt má také tuto funkci. Více na str. 6 - 7 

Polohování roštu pomocí kompaktního motoru se 
dvěma nezávislými pohonnými jednotkami umož-
ňuje zvednutí hlavové i nožní části lůžka

7 anatomických zón podporuje ideální rozložení 
váhy těla na matraci 

Polohování hlavové části pro pohodlné čtení a odpo-
činek

Speciální systém s motory na bočnici roštu – lze vyu-
žít úložný prostor pod postelí

Mechanickým zdvihem a přidržením nožní části lze 
zajistit přístup do úložného prostoru pod lůžkem

Dva motorové rošty lze propojit a polohovat pomocí 
synchronizačního kabelu

Problém s nedostatkem místa pod postelí Vám po-
může vyřešit rošt Lussoflex Motor. Celková výška  
10 cm umožňuje maximální využití úložného prosto-
ru. Motor je umístěn v konstrukci rámu roštu, takže 
lze úložný prostor v případě potřeby beze zbytku vyu-
žít. Rošt tak vyhovuje jakémukoliv prostorovému řeše-
ní ložnice. Součástí dálkového bezšňůrového ovládání 
je přídavné LED osvětlení (oceníte při nočním vstávání  
z postele).

DÁLKOVÉ ŠŇŮROVÉ
OVLÁDÁNÍ

DÁLKOVÉ 
BEZŠŇŮROVÉ

OVLÁDÁNÍ



41

Varion 
Motor

5 LET4 ZÓNY130 KG

Počet zónDoporučená nosnost Záruka

5
Výkyvné talíře

55 TALÍŘŮ

Rošt má také tuto funkci. Více na str. 6 - 7 

Funkce MEMORY– možnost uložení 1 pozice polo-
hování do paměti ovladače

Funkce FLAT – stisknutím tlačítka na ovladači  
se rošt vrátí do základní polohy

Konstrukce z pružných talířů výkyvných ve všech 
směrech zajistí bodové pružení po celé délce i šířce 
roštu s tisíci podpěrnými body

Talíře lze individuálně regulovat v ramenní a beder-
ní oblasti pomocí výztuh

Přídavná lišta zamezí deformaci okrajů matrace

Dva rošty lze polohovat pomocí jednoho ovladače 
bez synchronizačního kabelu

Zcela unikátní rošt netradičního vzhledu Varion, který 
vyniká především díky své speciální konstrukci. Leha-
cí plochu roštu tvoří výkyvné talíře, které rovnoměrně 
reagují na zátěž a přizpůsobí se jakýmkoliv tělesným 
proporcím. Rošt umožňuje individuální nastavení pruž-
nosti lehací plochy v oblasti ramen a beder. Vhodný pro 
alergiky. Motorové polohování pro pohodlí a relax bez 
nutnosti vstávat z lůžka. Funkce MEMORY umožňuje 
uložení jedné pozice polohování do paměti ovladače. 

DÁLKOVÉ 
BEZŠŇŮROVÉ

OVLÁDÁNÍ

24
 c

m

12
 c

m



Trioflex 
Motor Quattro
Memory

10
 c

m

5 LET7 ZÓN130 KG

Počet zónDoporučená nosnost Záruka

5
Počet lamel

45 LAMEL

Rošt má také tuto funkci. Více na str. 6 - 7 

45 lamel s folií uložených v kvalitních, pružných, 
kaučukových výkyvných trio kapsách dvojí tuhosti

Kapsy umístěné nad bočnicí zajišťují dvojité pruže-
ní (lamely i kapsy) po celé délce lamely, nejen v její 
středové části

Foliovaná povrchová úprava usnadňuje údržbu roš-
tu a zabraňuje pronikání vlhkosti do roštu – nevytvá-
ří se prostředí pro výskyt bakterií a plísní

Motor nezasahuje do úložného prostoru, díky 
čemuž lze plně využít výsuvný úložný prostor pod 
postelí

Mechanickým zdvihem a přidržením nožní části lze 
zajistit přístup do úložného prostoru pod lůžkem

Jedinečný motorový rošt se 4 nezávislými pohonnými 
jednotkami a s funkcí MEMORY – do paměti ovladače 
lze uložit 2 různé pozice zdvihu hlavy a nohou. Díky vy-
sokému počtu úzkých lamel citlivě reaguje na každý 
pohyb těla a změnu polohy při spánku. Extra ploché 
provedení s motorem uloženým v konstrukci rámu roš-
tu umožňuje plné využití výsuvného úložného prostoru 
pod lůžkem. Motorové polohování pro pohodlí a relax 
bez nutnosti vstávat z lůžka.

DÁLKOVÉ 
BEZŠŇŮROVÉ

OVLÁDÁNÍ
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Řídící jednotka funguje také jako zásuvka – umožňuje připojit až 2 elektrické spotřebiče k elektrické síti. 
V případě uložení ovladače do stojanu nastane jednorázové odpojení všech spotřebičů ze sítě a vy si tak 
můžete vychutnat ničím nerušený, zdravý spánek 

Polohování roštu probíhá pomocí motoru se 4 nezávislými pohonnými jednotkami a umožňuje tak  
až 16 variant poloh – individuální polohování hlavové, zádové, stehenní a lýtkové části 

Dva motorové rošty lze propojit a polohovat pomocí synchronizačního kabelu

Při nočním vstávání z postele se automaticky rozsvítí tlumené světlo na řídící 
jednotce

V případě podržení tlačítka na stojanu ovladače se rošt automaticky vrátí do své 
základní polohy

Funkce MEMORY – možnost uložení 2 pozic do paměti ovladače



Alento 
relaxační rošt

12
 c

m

5 LET7 ZÓN130 KG

Počet zónDoporučená nosnost Záruka

5
Počet lamel

42 LAMEL

Rošt má také tuto funkci. Více na str. 6 - 7 

42 úzkých lamel umístěných ve speciálních trio 
kapsách nad bočnicí rámu se citlivě přizpůsobují 
tělu

7 anatomických zón s možností regulace tuhosti  
v bederní oblasti

Foliovaná povrchová úprava usnadňuje údržbu roš-
tu a zabraňuje pronikání vlhkosti do roštu – nevy-
tváří se prostředí pro výskyt bakterií a plísní

Přídavná lišta rovnoměrně podpírá matraci po  
celé ploše a zamezuje její deformaci 

Kapsy dvojí tuhosti člení plochu lůžka do 7 anato-
mických zón – každá část těla je tak individuálně 
podpořena

Rošt je vhodný pro úložné prostory, motor umístě-
ný v bočnici nezasahuje do prostoru pod lůžkem

Alento je motorový relaxační rošt s masážní funkcí.  
Je určen pro aktivní lidi, sportovce, manažery a všechny, 
kteří se chtějí zregenerovat po náročném dnu a dopřát  
si komfortní odpočinek. V oblasti nohou a zad jsou umís-
těny masážní jednotky, které umožňují nastavení různých  
intenzit vibrací. Součástí dálkového bezšňůrového ovlá-
dání  je přídavné LED osvětlení (oceníte při nočním  
vstávání z postele).

DÁLKOVÉ 
BEZŠŇŮROVÉ

OVLÁDÁNÍ

jedinečný
rošt
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Motorový polohovací rošt s masážním setem pro regeneraci těla a uvolnění ztuhlých svalů

Dvě masážní zóny v zádové a nožní části umožňují nastavení různých intenzit vibrací

Dva popruhy rovnoměrně roznáší masážní vibrace do celé lehací plochy

Pohodlné ovládání poloh roštu a masážních programů pomocí jednoho ovladače

Dva motorové rošty lze propojit a polohovat pomocí synchronizačního kabelu



Laťové
rošty
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15 LATÍ 2 ROKY1 ZÓNA120 KG

SM latě Mars

Optimální volba pro zdravý spánek dětí a teenegerů 

Vhodný pro taštičkové matrace

Rošt se skládá z 15 latí ze smrkového dřeva 

Rošt SM latě Mars je složen z odolných smrkových 
latí. Konstrukce se skládá celkem z 15 latí, které jsou  
připevněny na smrkovém rámu pomocí spon. Díky své-
mu pevnému podkladu a úzkým mezerám mezi latěmi 
se rošt skvěle hodí k taštičkovým matracím, které zajistí 
pružnost lůžka. 

Rošt SM Latě je složen z pevných a odolných 
smrkových latí, které jsou spojeny textilním 
popruhem. Latě jsou předpřipraveny pro 
uchycení k rámu postele.

SM latě 

NOSNOST
120 KG

1 ZÓNA 14 LATÍ ZÁRUKA
2 ROKY

VÝŠKA 
ROŠTU

Počet latíPočet zónDoporučená nosnost Záruka

2

6,
5 

cm



Maximus

Maximus P 

Počet latí

17 LATÍ 3 ROKY1 ZÓNA220 KG

Počet zónDoporučená nosnost Záruka

3

5 
cm

Speciální zesílená konstrukce poskytuje mimořád-
nou nosnost až 220 kg

Rošt se skládá ze 17 latí z masivního bukového dřeva 

Každá lať je uchycena 4 kusy kvalitního spojovacího 
materiálu

Vhodný pro zdravý spánek dětí a teenegerů či osob 
s vyšší hmotností 

Celobukový rošt s mimořádnou výdrží a odolností díky 
pevnému bukovému dřevu a kvalitním spojovacím ma-
teriálům. Rošt Maximus disponuje nejvyšší nosností  
v naší nabídce a odpovídá tak vysokým nárokům na za-
tížení. 

5 
cm

NOSNOST
220 KG

1 ZÓNA 17 LATÍ ZÁRUKA
3 ROKY

VÝŠKA 
ROŠTU

Mimořádnou výdrž a odolnost roštu s pístovým vyklápěním 
od nohou zajišťují dva přídavné bukové hranolky.  

220kg

NOVINKA
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14 LATÍ 3 ROKY1 ZÓNA140 KG

Terrus

Zesílená konstrukce poskytuje vysokou nosnost  
až 140 kg

Rošt se skládá ze 14 latí z vrstveného březového dře-
va uchycených pomocí vrutů ke konstrukci rámu

Zaoblené hrany usnadňují údržbu matrace a jejího 
potahu 

Větší bytelnost roštu zajistí 2x přídavný zpevňující 
hranolek

Bytelný laťový rošt Terrus disponuje díky své konstrukci 
nosností až 140 kg. Laťový rošt je díky své tuhosti ideál-
ní pro zdravý spánek dětí a teenagerů. V období vývoje 
a růstu dětí je volba tužšího lůžka klíčová pro správné 
tvarování jejich páteře. Bezpečná manipulace s roštem 
díky zaobleným hranám latí.

Postelový rošt s ručním polohováním hlavy  
a nohou pomocí mechanického zdvihu 

Terrus HN

3

7 
cm

NOSNOST
140 KG

1 ZÓNA 14 LATÍ ZÁRUKA
3 ROKY

VÝŠKA 
ROŠTU

Počet latíPočet zónDoporučená nosnost Záruka

3

7 
cmNOVINKA



Postelový rošt s výklopem od nohou pomocí 
pístu

Přístup do celého úložného prostoru 
od nohou

Postelový rošt s bočním výklopem pomocí 
pístu

Přístup z boku do celého úložného prostoru 

Postelový rošt s ručním polohováním hlavy 
pomocí mechanického zdvihu a s výklopem 
od nohou pomocí pístu 

Přístup do úložného prostoru od nohou

Terrus P 

Terrus HP

Terrus Kombi P

NOSNOST
140 KG

1 ZÓNA 14 LATÍ ZÁRUKA
3 ROKY

VÝŠKA 
ROŠTU

NOSNOST
140 KG

1 ZÓNA 14 LATÍ ZÁRUKA
3 ROKY

VÝŠKA 
ROŠTU

NOSNOST
140 KG

1 ZÓNA 14 LATÍ ZÁRUKA
3 ROKY

VÝŠKA 
ROŠTU
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Terrus 
Motor

3 ROKY1 ZÓNA140 KG

Počet zónDoporučená nosnost Záruka

3
Počet latí

15 LATÍ

Polohování roštu pomocí kompaktního motoru se 
dvěma nezávislými pohonnými jednotkami umož-
ňuje zvednutí hlavové i nožní části lůžka

Zpevněná konstrukce roštu bez problému vydrží 
zátěž až 140 kg

Rošt se skládá z 15 latí z vrstveného dřeva uchyce-
ných pomocí vrutů ke konstrukci rámu

Výhodou bezšňůrového dálkového ovládání je 
možnost polohování 2 roštů pomocí jednoho  
ovladače bez synchronizačního kabelu

Jediný laťový rošt v naší nabídce umožňující polohová-
ní pomocí motoru. Bytelný, laťový rošt Terrus disponuje 
díky své konstrukci nosností až 140 kg. Motorové po-
lohování poskytuje navíc nadstandardní pohodlí, kte-
ré ocení především ti, co v posteli tráví více času. Volit 
můžete mezi šňůrovým nebo bezšňůrovým dálkovým 
ovládáním. 

DÁLKOVÉ ŠŇŮROVÉ
OVLÁDÁNÍ

DÁLKOVÉ 
BEZŠŇŮROVÉ

OVLÁDÁNÍ

19
 c

m

7 
cmNOVINKA



Úprava Stabil

Speciální varianta podkladu 
pod matrace

Dvojitý rošt s postelovou 
střednicí v roštu

K sortimentu roštů AHORN

Pro velkoodběratele

DÁLE VYRÁBÍME ...

Samostatný rošt na nožičkách je vhodný do postelí, které 
díky své konstrukci nemají možnost umístění běžného 
lamelového roštu. Rošt je možné použít i jako přistýlku či pro 
občasné spaní na chatě. 

Rovné lamely vsazeny v šitých poudrech, jejichž součástí
jsou 3 úzké pěnové bloky

Pro rošty: Duostar, Portoflex, Lussoflex, Trioflex, Terrus

Možné varianty konstrukcí roštu: Rovné, HN, Motorové (Neplatí pro rošty Trioflex Motor Quattro Memory 
a Portoflex Motor Kombi)

Rádi Vám připravíme nabídku na míru
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Duo kapsy

Kapsy bez kolíků

Výsuvné rošty

Rošty a rámy do sedacích souprav, lodí, karavanů atd.

Speciální kapsy bez použití kolíků nad bočnicí rámu roštu 

Výsuvné rošty do rozkládacích postelí a sedaček 

Jednoduchá varianta DUO kapes nastřelených pomocí spon 
na konstrukci roštu

Vyrábíme i atypické konstrukce dle požadavku zákazníka 



DOPLŇKY

Vyšší stabilita matrace při polohování lůžka

Při polohování lůžka zůstane matrace na svém místě

Držák je standardně dodáván ke všem motorovým roštům 
(kromě roštu Primaflex Motor, Duostar Motor a Terrus Motor 
- k těmto roštům si jej můžete dokoupit)

Příjemná uvolňující masáž kdykoliv si přejete

Pomáhá uvolnit ztuhlé svaly, odbourat nahromaděný stres 

Regulace intenzity masážních vibrací podle individuálních 
potřeb

Ideální doplněk rovných i polohovacích lamelových roštů

Snadná instalace v pohodlí domova 

Synchrokabel - k propojení dvou motorových roštů a jejich následnému ovládání pomocí jednoho ovladače

Bezdrátový dálkový ovladač

Náhradní komponenty k roštům (kompletní nabídka uvedena v ceníku komponentů AHORN)
Ceny uvedených doplňků na vyžádání u prodejce

Držák matrace

Masážní set

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

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

ahorn.cz

CZ

AHORN - postele, matrace, rošty - vše pod 
jednou střechou. Díky naší ucelené nabídce 
pořídíte vše pro Váš zdravý spánek snadno 
a rychle. Svěřte spánek do našich rukou. 

Jsme Váš spokojený spánek. Jsme AHORN.

VÁŠ PRODEJCE


