
Trioflex Motor 
Quattro Memory 

Dokonale přizpůsobivý postelový rošt pro nejvyšší komfort spánku. Jedinečný 4 motorový rošt 
s funkcí MEMORY - do paměti ovladače lze uložit 2 různé pozice zdvihu hlavy a nohou. 
Díky vysokému počtu úzkých lamel citlivě reaguje na každý pohyb těla a změnu polohy 
při spánku. 
Extra plochý design s motory uloženými na bočnici roštu umožňuje plné využití výsuvného 
úložného prostoru pod lůžkem. 
Motorové polohování pro pohodlí a relax bez nutnosti vstávat z lůžka.
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DOSTUPNÉ ROZMĚRY

STANDARDNÍ CENA       
ATYPICKÝ ROZMĚR S PŘÍPLATKEM       
ROZMĚR NELZE VYROBIT       



Výška roštu  10 cm bez motoru / 10 cm s motorem
Nosnost  130 kg
Záruka   5 let

Zóny   7 anatomických zón podporuje ideální rozložení váhy těla na matraci

Polohování  Lamelový rošt s polohováním pomocí 4 motorů
   Individuální polohování hlavové, zádové, stehenní a lýtkové části umožňuje 
   až 16 variant poloh
   Ergonomické tvarování zádové části
   Mechanickým zdvihem a přidržením nožní části lze zajistit přístup 
   do úložného prostoru pod lůžkem.
   Madlo zabraňuje posunu matrace při polohování lůžka
   
Konstrukce  45 lamel s folií uložených v kvalitních kyvně-pružných kaučukových 
   pouzdrech dvojí tuhosti
   Pouzdra umístěná nad bočnicí zajišťují dvojité pružení (lamely i pouzdra) 
   po celé délce lamely, nejen v její středové části    
   Lamely jsou až do konce roštu – matrace je rovnoměrně podepřená po celé  
   ploše 
   Vysoká odolnost proti místnímu jednorázovému zatížení
   Jednotná výška roštů pro všechny varianty v této produktové řadě

Výztuhy  Individuální nastavení tuhosti ve střední části roštu pro oporu zad – 12 výztuh

Snadná údržba Snadná údržba roštu díky foliovanému provedení
   Na foliovaném povrchu lamel i konstrukce ulpívá méně prachu a lépe se otírá
   Antialergenní úprava

Motor   Plochý design motoru – motor nezasahuje do úložného prostoru a umožňuje  
   plně využít výsuvný úložný prostor pod postelí
   MEMORY funkce – uložení 2 pozic do paměti ovladače
   Součástí roštu je řídící jednotka (slouží k ovládání všech funkcí roštu) a 
   dekódovací stanice (slouží k odložení ovladače a současnému odpojení 
   od el. sítě)
   Ze zadní strany řídící jednotky jsou 2 přídavné zásuvky na 110 – 230 V, které  
   slouží k připojení externích spotřebičů (zásuvky se automaticky zapnou, 
   pokud je ovladač mimo stanici)
   Na dekódovací stanici se nachází tlačítko, které slouží k uvedení roštu 
   do základní polohy. Tlačítko funguje, i když je ovladač osazen ve stanici.
   Ruční nastavení roštu do výchozí rovné polohy v případě výpadku el. proudu  
   pomocí mechanického uvolnění táhel ve středové části roštu
   Řídící jednotka je vybavena LED osvětlením s pohybovým nočním senzorem 
   – snadnější orientace ve tmě (funguje, pokud je ovladač mimo stanici)
   Synchronizace dvou motorů pomocí kabelu

Ovladač  Dálkové radio ovládání
   Pokud je ovladač vsazen v dekódovací stanici, automaticky se odpojí přívod  
   el. proudu z řídící jednotky k motorům (absence elektromagnetického pole)
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