
Portoflex Motor 
Kombi P bezšňůrový

Speciálně vyvinutý motorový rošt s bočním výklopem, originál na trhu chráněný průmyslovým 
vzorem uznávaným Evropskou Unií. 
2v1 rošt v sobě spojuje jak maximální pohodlí při odpočinku a spánku, tak i praktičnost 
pro snadný přístup do úložného prostoru pod postelí. 

Rošt má uložena pouzdra nad bočnicí roštu – pruží po celé ploše lůžka. 
Extra plochý design s motory uloženými v konstrukci rámu umožňuje plné využití výsuvného 
úložného prostoru pod lůžkem. 
Motorové polohování pro pohodlí a relax bez nutnosti vstávat z lůžka, s dálkovým 
bezšňůrovým ovládáním. 
Zároveň je vhodný pro lůžka s úložným prostorem díky bočnímu výklopu.

POSTELOVÉ ROŠTY

www.ahorn.cz

cm   70   80   90   100   110   120   130   140
190
200
210
220

DOSTUPNÉ ROZMĚRY

STANDARDNÍ CENA       
ATYPICKÝ ROZMĚR S PŘÍPLATKEM       
ROZMĚR NELZE VYROBIT       



Výška roštu  12 cm výška s motorem nad bočnicí +3 cm výška konstrukce pod spodní 
   hranou bočnice
Nosnost  130 kg
Záruka   5 let

Zóny   7 anatomických zón podporuje správné rozložení váhy těla na matraci

Polohování  Lamelový rošt s polohováním pomocí motoru a bočním odklápěním pomocí  
   pístu
   Mechanickým zdvihem a přidržením nožní části lze zajistit přístup 
   do úložného prostoru pod lůžkem i v oblasti nohou
   Madlo zabraňuje posunu matrace při polohování lůžka
   
Konstrukce  28 lamel s folií uložených v kvalitních kyvně-pružných kaučukových 
   duokapsách na kolíku dvojí tuhosti
   Pouzdra umístěná nad bočnicí zajišťují dvojité pružení (lamely i pouzdra) 
   po celé délce lamely, nejen v její středové části 
   Vysoká odolnost proti místnímu jednorázovému zatížení
   Změkčení vrtáním lamel v ramenní oblasti zajišťuje správnou oporu páteři 
   při poloze na boku
   Bočnice z části potažené fólií

Výztuhy  Individuální nastavení tuhosti ve střední části roštu – 6 výztuh
   Středový popruh zvyšuje stabilitu a nosnost roštu

Snadná údržba Snadná údržba roštu díky foliované povrchové úpravě lamel
   Antialergenní úprava lamel

Motor    Automatické odpojení el. proudu pokud není pohon v činnosti zajistí 
   podmínky pro zdravé spaní 
   Ruční nastavení roštu do výchozí polohy v případě výpadku el. proudu 
   pomocí mechanického uvolnění táhel ve středové části roštu   
   Synchronizace dvou motorových roštů pomocí kabelu

Ovladač  Dálkové radio ovládání- ovladač s podsvícenými tlačítky
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