Portoflex

Motor Standard

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lamiel

22 cm

10 cm

radio

Záruka

5
130 KG

7 ZÓN

28 LAMIEL

Motorový rošt s diaľkovým bezšnúrovým ovládaním
umožňuje nezávislé polohovanie hlavy a nôh. Vrecká
umiestnené nad bočnicou zaisťujú dvojité pruženie.
Vďaka tomu lamely pružia nielen v stredovej časti, ale
po celej ich dĺžke. Portoflex Motor Standard navyše disponuje funkciou MEMORY, ktorá umožňuje uloženie
jednej pozície polohovania do pamäte ovládača.

5 ROKOV

Funkcia MEMORY - možnosť uloženia 1 pozície do
pamäti ovládača
Funkcia FLAT - stlačením tlačidla na ovládači sa rošt
vráti do základnej polohy
Zmäkčenie vŕtaním lamiel v oblasti pliec zabezpečuje správnu oporu chrbtice pri polohe na boku
Lamely vybavené fóliou zabraňujú zatrhávaniu
poťahu pri matraci a prenikaniu vlhkosti do roštu nevytvára sa prostredie pre výskyt baktérií a plesní
Stredový stabilizačný popruh zlepšuje stabilitu
a nosnosť
Dva rošty je možné polohovať pomocou jedného
ovládača bez synchronizačného kábla

DIAĽKOVÉ
BEZŠNÚROVÉ
OVLÁDANIE

predajca:Nábytok u Brucknera NITRA

T:037/65 58 401

E:predajna@bruckner.sk

Portoflex

10 cm

Motor

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lamiel

Záruka

5
130 KG

7 ZÓN

28 LAMIEL

Rošt so svojou celkovou výškou predstavuje ideálne riešenie v situácii, kedy potrebujete využiť úložný priestor
pod posteľou. Motor je umiestnený v konštrukcii rámu
roštu, preto vyhovuje akémukoľvek priestorovému riešeniu spálne. Mechanickým zdvihom a pridržaním nožnej
časti je možné zabezpečiť prístup do úložného priestoru pod lôžkom. Súčasťou diaľkového bezšnúrového
ovládania je prídavné LED osvetlenie (oceníte pri nočnom vstávaní z postele).

5 ROKOV

Polohovanie roštu pomocou kompaktného motora
s dvoma nezávislými pohonnými jednotkami umožňuje zdvihnutie hlavovej aj nožnej časti lôžka
7 anatomických zón umožní optimálnu oporu
v oblasti hlavy, pliec, trupu, bedier, stehien, lýtok
a chodidiel
Polohovanie nožnej časti uľaví unaveným nohám
a zlepší v nich krvný obeh
Posunu matraca na ploche zabraňuje držadlo, takže
aj pri nastavení roštu do maximálnej polohy
zostane matrac na svojom mieste
Dva motorové rošty je možné prepojiť a polohovať
pomocou synchronizačného kábla

DIAĽKOVÉ ŠNÚROVÉ

DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE

BEZŠNÚROVÉ
OVLÁDANIE
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Portoflex

12 cm

ál
origin
u
na trh

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lamiel

15 cm

Motor Kombi P

Záruka

5
130 KG

7 ZÓN

28 LAMIEL

5 ROKOV

Rošt má tiež túto funkciu. Viac na str. 6 - 7

NOVINKA
Špeciálne vyvinutý motorový rošt s bočným výklopom
Portoflex Motor Kombi je originálom na trhu a je chránený priemyselným vzorom pre EÚ. Rošt v sebe spája
ako maximálne pohodlie pri odpočinku a spánku, tak aj
praktickosť vďaka ľahkému prístupu do úložného priestoru pod posteľou. Extra ploché vyhotovenie s motorom uloženým v konštrukcii rámu roštu umožňuje úplné využitie výsuvného úložného priestoru pod lôžkom.

Lamely s vreckami nad bočnicou rámu pružia aj na
kraji lôžka a prispôsobujú sa polohe tela
Vŕtané lamely v oblasti pliec zaisťujú nižšiu tuhosť a
zmierňujú tak tlak na plecia
Vrecká dvojakej tuhosti členia plochu lôžka do 7
anatomických zón - každá časť tela je tak individuálne podporená
Lamely vybavené fóliou zabraňujú prenikaniu vlhkosti do roštu - nevytvára sa prostredie pre výskyt
baktérií a plesní
Stredový stabilizačný popruh zlepšuje stabilitu a
nosnosť

DIAĽKOVÉ ŠNÚROVÉ

DIAĽKOVÉ

OVLÁDANIE

BEZŠNÚROVÉ

Dva motorové rošty je možné prepojiť a polohovať
pomocou synchronizačného kábla

OVLÁDANIE

predajca:Nábytok u Brucknera NITRA

T:037/65 58 401

E:predajna@bruckner.sk

Súčasťou diaľkového bezšnúrového ovládania je prídavné LED osvetlenie (oceníte pri nočnom vstávaní z postele)
Jedinečný rošt chránený priemyselným vzorom registrovaným Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo
Funkcia 2v1 - polohovanie pomocou motora a výklop zboku, to všetko v jednom rošte
Motorové polohovanie pre pohodlie a relax bez potreby vstávať z lôžka
Možnosť polohovania 2 roštov pomocou jedného ovládača
Prístup do úložného priestoru je možný ako zdvihnutím bočného výklopu,
tak navyše aj mechanickým zdvihom a pridržaním nožnej časti

priemy
selný
vzor EÚ

2v1

39

Portoflex

kg

Odporúčaná nosnosť

Počet zón

Počet lamiel

20 cm

150

10 cm

Motor Mega

Záruka

5
150 KG

7 ZÓN

28 LAMIEL

5 ROKOV

Rošt má tiež túto funkciu. Viac na str. 6 - 7

Vyžadujete pri motorovom rošte nielen komfortný odpočinok ale aj vyššiu nosnosť? Ak áno, Portoflex Motor
Mega splní všetky vaše očakávania. Polohovanie roštu
pomocou kompaktného motora s dvomi nezávislými
pohonnými jednotkami umožňuje zdvihnutie hlavovej
aj nožnej časti lôžka, čo Vám uľahčí čítanie či sledovanie
televízie priamo z pohodlia postele. Konštrukcia roštu
je prispôsobená záťaži do 150 kg

Funkcia MEMORY - možnosť uloženia 1 pozície
do pamäti ovládača
Funkcia FLAT - stlačením tlačidla na ovládači
sa rošt vráti do základnej polohy
Spevnená konštrukcia roštu zaručuje zdravú
a potrebnú oporu tela až do 150 kg
Zosilnená konštrukcia, silnejšie lamely, bočnice
a vrecká zaistia vyššiu nosnosť a stabilitu lôžka
Lamely s vreckami nad bočnicou rámu pružia aj
na kraji lôžka a prispôsobujú sa polohe tela
Dva rošty je možné polohovať pomocou jedného
ovládača bez synchronizačného kábla

DIAĽKOVÉ
BEZŠNÚROVÉ
OVLÁDANIE
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