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

Výška roštu  5 cm
Nosnost  120 kg
Záruka   2 roky

Zóny   3 anatomické zóny pro správné rozložení váhy těla na matraci

Polohování  Lamelový rošt rovný 
   
Konstrukce  28 lamel uložených ve výkyvných kaučukových duokapsách na kolíku

Výztuhy  Individuální nastavení tuhosti ve střední části roštu – 5 výztuh
   Středový popruh zvyšuje stabilitu a nosnost roštu

POSTELOVÉ ROŠTY

www.ahorn.cz
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DOSTUPNÉ ROZMĚRY

STANDARDNÍ CENA       
ATYPICKÝ ROZMĚR S PŘÍPLATKEM       
ROZMĚR NELZE VYROBIT       

Primaflex nabízíme navíc v rozměru 195 x 85 cm (atypický rozměr 
s příplatkem) 
Vyrábíme pouze v uvedených rozměrech (nelze jiné mezirozměry)

uzivatel
Textový rámeček

uzivatel
Textový rámeček



Primaflex HN
Kvalitní lamelový rošt za dobrou cenu – to je Primaflex. Rošt je vhodný jak pro běžné spaní, tak 
i pro komfortnější přespávání na chatě či do studentského pokoje. Polohování HN (hlava - nohy) 
pro pohodlí a relax na lůžku.   

Výška roštu  5 cm
Nosnost  120 kg
Záruka   2 roky

Zóny   3 anatomické zóny pro správné rozložení váhy těla na matraci

Polohování  Lamelový rošt s ručním polohováním  
   Polohování HN (hlava - nohy) pro pohodlí a relax na lůžku
   Individuální nastavení výšky polohování hlavy i nohou - až 13 úrovní

Konstrukce  28 lamel uložených ve výkyvných kaučukových duokapsách na kolíku

Výztuhy  Individuální nastavení tuhosti ve střední části roštu – 5 výztuh
   Středový popruh zvyšuje stabilitu a nosnost roštu

POSTELOVÉ ROŠTY

www.ahorn.cz
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STANDARDNÍ CENA       
ATYPICKÝ ROZMĚR S PŘÍPLATKEM       
ROZMĚR NELZE VYROBIT       

Primaflex nabízíme navíc v rozměru 195 x 85 cm (atypický rozměr 
s příplatkem) 
Vyrábíme pouze v uvedených rozměrech (nelze jiné mezirozměry)

uzivatel
Textový rámeček

uzivatel
Textový rámeček



Primaflex P
Kvalitní lamelový rošt za dobrou cenu – to je Primaflex. Rošt je vhodný jak pro běžné spaní, tak 
i pro komfortnější přespávání na chatě či do studentského pokoje. Vhodný pro lůžka s úložným 
prostorem – snadný přístup v oblasti nohou.

Výška roštu  5 cm
Nosnost  120 kg
Záruka   2 roky

Zóny   3 anatomické zóny pro správné rozložení váhy těla na matraci

Polohování  Lamelový rošt rovný, odklápění od nohou pomocí pístu  

Konstrukce  28 lamel uložených ve výkyvných kaučukových duokapsách na kolíku
   V oblasti hlavy jsou 4 ks pevných lamel, které usnadňují manipulaci s matrací  
   při výklopu
   Bukové bočnice

Výztuhy  Individuální nastavení tuhosti ve střední části roštu – 5 výztuh
   Středový popruh zvyšuje stabilitu a nosnost roštu

POSTELOVÉ ROŠTY

www.ahorn.cz
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STANDARDNÍ CENA       
ATYPICKÝ ROZMĚR S PŘÍPLATKEM       
ROZMĚR NELZE VYROBIT       

Primaflex nabízíme navíc v rozměru 195 x 85 cm (atypický rozměr 
s příplatkem) 
Vyrábíme pouze v uvedených rozměrech (nelze jiné mezirozměry)

uzivatel
Textový rámeček

uzivatel
Textový rámeček



Primaflex HNP
Kvalitní lamelový rošt za dobrou cenu – to je Primaflex. Rošt je vhodný jak pro běžné spaní, tak 
i pro komfortnější přespávání na chatě či do studentského pokoje. Polohování HN (hlava - nohy) 
pro pohodlí a relax na lůžku. Vhodný pro lůžka s úložným prostorem – snadný přístup v oblasti 
nohou.

Výška roštu  5 cm
Nosnost  120 kg
Záruka   2 roky

Zóny   3 anatomické zóny pro správné rozložení váhy těla na matraci

Polohování  Lamelový rošt s ručním polohováním, odklápění od nohou pomocí pístu
   Polohování HN (hlava - nohy) pro pohodlí a relax na lůžku  
   Individuální nastavení výšky polohování hlavy (až 13 úrovní) a nohou 
   (3 úrovně)

Konstrukce  28 lamel uložených ve výkyvných kaučukových duokapsách na kolíku
   Bukové bočnice

Výztuhy  Individuální nastavení tuhosti ve střední části roštu – 5 výztuh
   Středový popruh zvyšuje stabilitu a nosnost roštu

POSTELOVÉ ROŠTY

www.ahorn.cz
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ATYPICKÝ ROZMĚR S PŘÍPLATKEM       
ROZMĚR NELZE VYROBIT       

Primaflex nabízíme navíc v rozměru 195 x 85 cm (atypický rozměr 
s příplatkem) 
Vyrábíme pouze v uvedených rozměrech (nelze jiné mezirozměry)

uzivatel
Textový rámeček

uzivatel
Textový rámeček



Primaflex Kombi P
Kvalitní lamelový rošt za dobrou cenu – to je Primaflex. Rošt je vhodný jak pro běžné spaní, tak 
i pro komfortnější přespávání na chatě či do studentského pokoje. Vhodný pro lůžka s úložným 
prostorem – snadný přístup pomocí bočního výklopu.

Výška roštu  5 cm
Nosnost  120 kg
Záruka   2 roky

Zóny   3 anatomické zóny pro správné rozložení váhy těla na matraci

Polohování  Lamelový rošt rovný s bočním odklápěním pomocí pístu
   
Konstrukce  28 lamel uložených ve výkyvných kaučukových duokapsách na kolíku

Výztuhy  Individuální nastavení tuhosti ve střední části roštu – 5 výztuh
   Středový popruh zvyšuje stabilitu a nosnost roštu

POSTELOVÉ ROŠTY

www.ahorn.cz
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ROZMĚR NELZE VYROBIT       

Primaflex nabízíme navíc v rozměru 195 x 85 cm (atypický rozměr 
s příplatkem) 
Vyrábíme pouze v uvedených rozměrech (nelze jiné mezirozměry)

uzivatel
Textový rámeček

uzivatel
Textový rámeček



Primaflex Motor
Kvalitní lamelový rošt za dobrou cenu – to je Primaflex. Rošt je vhodný jak pro běžné spaní, tak 
i pro komfortnější přespávání na chatě či do studentského pokoje. Postelový rošt s motorovým 
polohováním – pohodlné polohování bez nutnosti vstávat z lůžka.

Výška roštu  5 cm bez motoru / 18 cm s motorem
Nosnost  120 kg
Záruka   2 roky

Zóny   3 anatomické zóny pro správné rozložení váhy těla na matraci

Polohování  Lamelový rošt s polohováním pomocí motoru
   
Konstrukce  28 lamel uložených ve výkyvných kaučukových duokapsách na kolíku

Výztuhy  Individuální nastavení tuhosti ve střední části roštu – 5 výztuh
   Středový popruh zvyšuje stabilitu a nosnost roštu

Motor   2x baterie 9V pro uvedení roštu do výchozí polohy v případě výpadku 
   el. proudu
   Dva motory v jednom bloku pro polohování hlavy a nohou
   Synchronizace dvou motorových roštů pomocí kabelu

Ovladač  Kabelové ovládání

POSTELOVÉ ROŠTY
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STANDARDNÍ CENA       
ATYPICKÝ ROZMĚR S PŘÍPLATKEM       
ROZMĚR NELZE VYROBIT       

Primaflex nabízíme navíc v rozměru 195 x 85 cm (atypický rozměr 
s příplatkem) 
Vyrábíme pouze v uvedených rozměrech (nelze jiné mezirozměry)

uzivatel
Textový rámeček

uzivatel
Textový rámeček



Primaflex Motor
bezšňůrový

Kvalitní lamelový rošt za dobrou cenu – to je Primaflex. Rošt je vhodný jak pro běžné spaní, tak 
i pro komfortnější přespávání na chatě či do studentského pokoje. Postelový rošt s motorovým 
polohováním – pohodlné polohování bez nutnosti vstávat z lůžka, s dálkovým bezšňůrovým 
ovládáním.

Výška roštu  5 cm bez motoru / 18 cm s motorem
Nosnost  120 kg
Záruka   2 roky

Zóny   3 anatomické zóny pro správné rozložení váhy těla na matraci

Polohování  Lamelový rošt s polohováním pomocí motoru
   
Konstrukce  28 lamel uložených ve výkyvných kaučukových duokapsách na kolíku

Výztuhy  Individuální nastavení tuhosti ve střední části roštu – 5 výztuh
   Středový popruh zvyšuje stabilitu a nosnost roštu

Motor   2x baterie 9V pro uvedení roštu do výchozí polohy v případě výpadku 
   el. proudu
   Dva motory v jednom bloku pro polohování hlavy a nohou
   Dva motorové rošty lze polohovat pomocí jednoho ovladače 
   bez synchronizačního kabelu

Ovladač  Dálkové radio ovládání
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Primaflex nabízíme navíc v rozměru 195 x 85 cm (atypický rozměr 
s příplatkem) 
Vyrábíme pouze v uvedených rozměrech (nelze jiné mezirozměry)

uzivatel
Textový rámeček

uzivatel
Textový rámeček




