
Portoflex Motor 
Mega

Pohodlný a odolný postelový rošt s nadstandardní nosností až 150 kg. 
Rošt se zvýšenou nosností a dobrým odpružením pomocí kapes umístěných nad bočnicí. 
Pevnější konstrukce roštu (zesílené bočnice a zesílené lamely) pro zákazníky vyžadující vysoké 
nároky na zatížení lůžka.
Motorový rošt s dálkovým bezšňůrovým ovládáním umožňuje nezávislé polohování hlavy 
a nohou. 
Funkce MEMORY umožňuje uložení jedné pozice polohování do paměti ovladače.
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DOSTUPNÉ ROZMĚRY

STANDARDNÍ CENA       
ATYPICKÝ ROZMĚR S PŘÍPLATKEM       
ROZMĚR NELZE VYROBIT       



Výška roštu  10 cm bez motoru / 20 cm s motorem
Nosnost  150 kg
Záruka   5 let

Zóny   7 anatomických zón podporuje správné rozložení váhy těla na matraci

Polohování  Lamelový rošt s polohováním pomocí motoru
   Madlo zabraňuje posunu matrace při polohování lůžka   

Konstrukce  28 lamel tloušťky 10 mm s folií uložených v kvalitních kyvně-pružných 
   kaučukových duokapsách na kolíku dvojí tuhostii
   Silnější dřevěná konstrukce roštu – odolnější bukové bočnice o tloušťce 25 mm 
   Robustní spojovací materiál 
   Pouzdra umístěná nad bočnicí zajišťují dvojité pružení (lamely i pouzdra) 
   po celé délce lamely, nejen v její středové části
   Změkčení vrtáním lamel v ramenní oblasti zajišťuje správnou oporu páteři 
   při poloze na boku
   Vysoká odolnost proti místnímu jednorázovému zatížení
   
Výztuhy  4 výztuhy polohovacího kování pro bezpečný zdvih roštu i při vysoké zátěži
   Individuální nastavení tuhosti ve střední části roštu – 8 výztuh 
   (od šířky roštu 101 cm - 12 výztuh)
   Středový popruh zvyšuje stabilitu a nosnost roštu

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

Motor    MEMORY funkce – uložení 1 pozice polohování do paměti ovladače
   Tlačítko FLAT - slouží pro pohodlnější ovládání, stisknutím tlačítka se rošt vrátí  
   do základní polohy
   2x baterie 9V pro uvedení roštu do výchozí polohy v případě výpadku 
   el. proudu
   Dva motorové rošty lze polohovat pomocí jednoho ovladače 
   bez synchronizačního kabelu

Ovladač  Dálkové radio ovládání
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