
Primaflex

Primaflex
Posteľový rošt pevný.

Primaflex HN
Posteľový rošt s ručným polohovaním 
hlavy a nôh pomocou mechanického 
zdvihu.

Primaflex Motor
Posteľový rošt s motorovým polohovaním.

Primaflex Motor
bezšňúrový
Posteľový rošt s diaľkovým bezšnúro-
vým ovládaním pre viac pohodlia.

výška roštu 
s motorom

Jednotka na trhu medzi roštmi

2
120 KG 28 LAMIEL 3 ZÓNY2 ROKY

Odporučaná nosnosť Záruka Počet lamiel Počet zón Výška roštu

NÍZKA KONŠTRUKCIA

79,40 € 118,00 €

332,50 € 394,20 €
výška roštu 
s motorem

5 
cm



Primaflex HN P
Posteľový rošt s bočným výklopom 
pomocou piestu a s ručným poloho-
vaním hlavy a nôh pomocou mecha-
nického zdvihu. Prístup do celého 
úložného priestoru od nôh.

Primaflex Kombi P
Posteľový rošt s bočným výklopom po-
mocou piestu. Prístup zboku do celého 
úložného priestoru.

Nedostatok miesta má svoje riešenie..

171,00 € 185,00 €

AhornCZ

www.ahorn.cz

ahorn_vas_spokojeny_spanek

INDIVIDUÁLNE
PRISPÔSOBENIE

VYŠŠIA
PEVNOSŤ

JEDNODUCHÁ 
MANIPULÁCIA

Posuvné objímky   
umožňujú upraviť  
si tuhosť v bedrovej
oblasti podľa  
vašich potrieb

Stredový popruh 
zvyšuje stabilitu roštu

Rošt vydrží vyššiu záťaž

Výklopnú časť 
roštu pomáhajú 
zdvíhať piesty

Štandardný rozmer: 200 x 80/90 cm
Príplatok: dĺžka 190 cm + 10 %, 210 cm + 15 %, 220 cm, + 30 %
  šírka  100 cm + 10%, 120 cm + 30 %, 140 cm + 60 %
                              195 cm x 85 cm + 10 %
Skutočná veľkosť roštu je vždy o 1 cm užšia a o 5 cm kratšia 
jako je uvedený rozmer. Ceny sú vrátanie DPH, platné 
od 16. 5. 2022.

Primaflex P
Posteľový rošt s výklopom od nôh 
pomocou piestu. Prístup do celého 
úložného priestoru od nôh.

159,00 €

* iba do šírky 120 cm
* na fotografii je zobrazená ľavá varianta roštu

Primaflex ponúkame navyše v rozmere 195 x 85 cm 
(atypický rozmer s príplatkom)
Vyrábame iba v uvedených rozmeroch 
(nemožno iné mezirozměry).
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DOSTUPNÉ ROZMERY

ŠTANDARDNÁ CENA       
ATYPICKÝ ROZMER S PRÍPLATKOM       
ROZMER NEMOŽNO VYROBIŤ        


