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Odporúčaná nosnosť Počet zón Záruka

5
Počet lamiel

45 LAMIEL

45 lamiel s fóliou uložených v kvalitných, pružných, 
kaučukových výkyvných trio vreckách dvojakej tu- 
hosti 

Vrecká umiestnené nad bočnicou zaisťujú dvojité 
pruženie (lamely aj vrecká) po celej dĺžke lamely, 
nielen v jej stredovej časti 

Fóliovaná povrchová úprava uľahčuje údržbu roštu 
a zabraňuje prenikaniu vlhkosti do roštu – nevytvára 
sa prostredie pre výskyt baktérií a plesní 

Motor nezasahuje do úložného priestoru, vďaka 
čomu je možné úplne využiť výsuvný úložný pries- 
tor pod posteľou 

Mechanickým zdvihom a pridržaním nožnej časti 
je možné zabezpečiť prístup do úložného priestoru 
pod lôžkom

Jedinečný motorový rošt so 4 nezávislými pohonnými 
jednotkami a s funkciou MEMORY - do pamäte ovláda- 
ča je možné uložiť 2 rôzne pozície zdvihu hlavy a nôh. 
Vďaka vysokému počtu úzkych lamiel citlivo reaguje 
na každý pohyb tela a zmenu polohy pri spánku. Extra 
ploché vyhotovenie s motorom uloženým v konštrukcii 
rámu roštu umožňuje úplné využitie výsuvného úlož- 
ného priestoru pod lôžkom. Motorové polohovanie pre 
pohodlie a relax bez potreby vstávať z lôžka.
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Riadiaca jednotka funguje aj ako zásuvka - umožňuje pripojiť až 2 elektrické spotrebiče k elektrickej sieti.
V prípade uloženia ovládača do stojanu nastane jednorazové odpojenie všetkých spotrebičov zo siete a vy si
tak môžete vychutnať ničím nerušený, zdravý spánok

Dva motorové rošty je možné prepojiť a polohovať pomocou synchronizačného
kábla

Pri nočnom vstávaní z postele sa automaticky rozsvieti tlmené svetlo na riadia-
cej jednotke

V prípade podržania tlačidla na stojane ovládača sa rošt automaticky vráti do
svojej základnej polohy

Funkcia MEMORY - možnosť uloženia 2 pozícií do pamäte ovládača

Polohovanie roštu prebieha pomocou motora so 4 nezávislými pohonnými jednotkami a umožňuje tak
až 16 variantov polôh - individuálne polohovanie hlavovej, chrbtovej, stehennej a lýtkovej časti
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