LAMELOVÉ ROŠTY
akciová ponuka

Predĺžená záruka

až

5 rokov!

Viac ako 20 ročné
skúsenosti a kvalitné
certifikované materiály nám umožňujú
poskytnúť vám dlhšiu
záručnú dobu.

Nevyhovuje
vám náš
štandardný
rozmer?
Vyberte si typ roštu,
zadajte nám rozmer
a my vám rošt vyrobíme
na mieru.

rošty SEGUFLEX
SEGUFLEX 5V

70

-20%

cena :

Nepolohovateľný lamelový rošt. Tvorí ho 28 pružných lamiel s povrchovou úpravou, ktoré sú
k rámu uchytené vo výkyvných elastických puzdrách. Elastické puzdrá umožňujú otáčanie lamely
v ľubovoľnom smere a tým aj dobré kopírovanie tvaru tela. Povrchová úprava lamiel zabraňuje
ukladaniu prachu v póroch dreva a tým zvyšuje hygienickú, ale aj estetickú úroveň roštu. Rošt má
v strednej časti 5 zdvojených lamiel v posuvných objímkach, pomocou ktorých možno individuálne
nastaviť tvrdosť roštu a zároveň rošt rozdeľujú do 3 zón tvrdosti. Stredový stabilizačný popruh
zabraňuje zlomeniu lamely a dodáva roštu vysokú stabilitu. Rošt je vhodný pre ľudí s hmotnosťou
do 120 kg. Vyrába sa aj na mieru.

2

56

€

€

výška

cca 5 cm

polohovanie

nie

lamely

28 ks

stredový popruh

áno

nastavenie tvrdosti

áno

nosnosť

do 120 kg

záruka

3 roky

špeciálna funkcia

nie

posuvné objímky umožňujúce
nastavenie tvrdosti roštu v strednej
časti

polohovanie pri nohách

stredový stabilizačný popruh zabraňuje
zlomeniu lamely a zvyšuje pevnosť
lamiel

piest roštu SEGUFLEX BV 5V

puzdro SEGUFLEX

kovanie a piest roštu
SEGUFLEX HBV 5V

uchytenie puzdier k rámu

piest a polohovanie roštu
SEGUFLEX HNP 5V

polohovanie pri hlave roštu
SEGUFLEX H 5V

ovládač motora SEGUFLEX
uchytený na ráme roštu

polohovanie pri hlave roštu
SEGUFLEX HN 5V

ovládač motora SEGUFLEX

SEGUFLEX
Nepolohovateľný lamelový rošt. Tvorí ho 28 pružných lamiel
s povrchovou úpravou, ktoré sú k rámu uchytené vo výkyvných
elastických puzdrách. Elastické puzdrá umožňujú otáčanie lamely
v ľubovoľnom smere a tým aj dobré kopírovanie tvaru tela.
Povrchová úprava lamiel zabraňuje ukladaniu prachu v póroch dreva
a tým zvyšuje hygienickú, ale aj estetickú úroveň roštu. Stredový
stabilizačný popruh zabraňuje zlomeniu lamely a dodáva roštu
vysokú stabilitu. Rošt je vhodný pre ľudí s hmotnosťou do 120 kg.
Vyrába sa aj na mieru.

62

-20%
výška

cca 5 cm

nastavenie tvrdosti

nie

polohovanie

nie

nosnosť

do 120 kg

lamely

28 ks

záruka

3 roky

stredový popruh

áno

špeciálna funkcia

nie

cena :

49

€

€

SEGUFLEX H 5V
Lamelový rošt polohovateľný pri hlave s kovaním, ktoré umožňuje
ňuje
individuálne nastaviť sklon polohovanej časti. Tvorí ho 28 pružných
ných
lamiel s povrchovou úpravou, ktoré sú k rámu uchytené vo výkyvných
ných
elastických puzdrách. Elastické puzdrá umožňujú otáčanie lamely
mely
v ľubovoľnom smere a tým aj dobré kopírovanie tvaru tela. Povrchová
ová
úprava lamiel zabraňuje ukladaniu prachu v póroch dreva a tým
zvyšuje hygienickú, ale aj estetickú úroveň roštu. Rošt má v strednej
dnej
časti 5 zdvojených lamiel v posuvných objímkach, pomocou ktorých
rých
možno individuálne nastaviť tvrdosť roštu a zároveň rošt rozdeľujú
ľujú
do 3 zón tvrdosti. Stredový stabilizačný popruh zabraňuje zlomeniu
lamely a dodáva roštu vysokú stabilitu. Rošt je vhodný pre ľudí
s hmotnosťou do 120 kg. Vyrába sa aj na mieru.

82

-20%
výška

cca 5 cm

nastavenie tvrdosti

áno

polohovanie

hlava

nosnosť

do 120 kg

lamely

28 ks

záruka

3 roky

stredový popruh

áno

špeciálna funkcia

nie

cena :

65

€

€

3

rošty SEGUFLEX
SEGUFLEX BV 5V
Nepolohovateľný lamelový rošt s bočným otváraním pomocou
piestov. Rošt je určený pre postele s úložným priestorom. Tvorí ho
28 pružných lamiel s povrchovou úpravou, ktoré sú k rámu uchytené
vo výkyvných elastických puzdrách. Elastické puzdrá umožňujú
otáčanie lamely v ľubovoľnom smere a tým aj dobré kopírovanie
tvaru tela. Povrchová úprava lamiel zabraňuje ukladaniu prachu
v póroch dreva a tým zvyšuje hygienickú, ale aj estetickú úroveň
roštu. Rošt má v strednej časti 5 zdvojených lamiel v posuvných
objímkach, pomocou ktorých možno individuálne nastaviť tvrdosť
roštu a zároveň rošt rozdeľujú do 3 zón tvrdosti. Stredový stabilizačný
popruh zabraňuje zlomeniu lamely a dodáva roštu vysokú stabilitu.
Rošt je vhodný pre ľudí s hmotnosťou do 120 kg. Vyrába sa aj na
mieru.

125

-20%
výška

cca 5,5 cm

nosnosť

do 120 kg

polohovanie

nie

záruka

3 roky

lamely

28 ks

špeciálna funkcia

stredový popruh

áno

nastavenie tvrdosti

áno

otváranie na boku pomocou piestov umožňuje pohodlný
prístup do úložného priestoru po celej dĺžke postele

cena :

€

100

€

SEGUFLEX HBV 5V
Lamelový rošt s bočným otváraním a polohovaním pri hlave. Rošt je
určený pre postele s úložným priestorom. Tvorí ho 28 pružných lamiel
s povrchovou úpravou, ktoré sú k rámu uchytené vo výkyvných
elastických puzdrách. Elastické puzdrá umožňujú otáčanie lamely
v ľubovoľnom smere a tým aj dobré kopírovanie tvaru tela. Povrchová
úprava lamiel zabraňuje ukladaniu prachu v póroch dreva a tým
zvyšuje hygienickú, ale aj estetickú úroveň roštu. Rošt má v strednej
časti 5 zdvojených lamiel v posuvných objímkach, pomocou ktorých
možno individuálne nastaviť tvrdosť roštu a zároveň rošt rozdeľujú
do 3 zón tvrdosti. Stredový stabilizačný popruh zabraňuje zlomeniu
lamely a dodáva roštu vysokú stabilitu. Rošt je vhodný pre ľudí
s hmotnosťou do 120 kg. Vyrába sa aj na mieru.

145

-20%

4

výška

cca 7,5 cm

záruka

polohovanie

hlava

špeciálna funkcia

lamely

28 ks

stredový popruh

áno

nastavenie tvrdosti

áno

nosnosť

do 120 kg

3 roky

otváranie na boku umožňuje pohodlný prístup do úložného
priestoru po celej dĺžke postele a rošt je možné zároveň
polohovať pri hlave

cena :

€

116

€

SEGUFLEX HN 5V
Lamelový rošt polohovateľný pri hlave aj pri nohách s kovaním, ktoré
umožňuje individuálne nastaviť sklon polohovanej časti. Tvorí ho 28
pružných lamiel s povrchovou úpravou, ktoré sú k rámu uchytené
vo výkyvných elastických puzdrách. Elastické puzdrá umožňujú
otáčanie lamely v ľubovoľnom smere a tým aj dobré kopírovanie
tvaru tela. Povrchová úprava lamiel zabraňuje ukladaniu prachu
v póroch dreva a tým zvyšuje hygienickú, ale aj estetickú úroveň
roštu. Rošt má v strednej časti 5 zdvojených lamiel v posuvných
objímkach, pomocou ktorých možno individuálne nastaviť tvrdosť
roštu a zároveň rošt rozdeľujú do 3 zón tvrdosti. Stredový stabilizačný
popruh zabraňuje zlomeniu lamely a dodáva roštu vysokú stabilitu.
Rošt je vhodný pre ľudí s hmotnosťou do 120 kg. Vyrába sa aj na
mieru.

-20%

výška

cca 5 cm

nastavenie tvrdosti

áno

polohovanie

hlava, nohy

nosnosť

do 120 kg

lamely

28 ks

záruka

3 roky

stredový popruh

áno

špeciálna funkcia

nie

cena :

109

€

87

€

145

€

SEGUFLEX HNP 5V
Lamelový rošt s otváraním pri nohách, polohovateľný pri hlave
aj pri nohách s kovaním, ktoré umožňuje individuálne nastaviť
sklon polohovanej časti. Rošt je určený pre postele s prístupom do
úložného priestoru od nôh. Tvorí ho 28 pružných lamiel s povrchovou
úpravou, ktoré sú k rámu uchytené vo výkyvných elastických
puzdrách. Elastické puzdrá umožňujú otáčanie lamely v ľubovoľnom
smere a tým aj dobré kopírovanie tvaru tela. Povrchová úprava
lamiel zabraňuje ukladaniu prachu v póroch dreva a tým zvyšuje
hygienickú, ale aj estetickú úroveň roštu. Rošt má v strednej časti 5
zdvojených lamiel v posuvných objímkach, pomocou ktorých možno
individuálne nastaviť tvrdosť roštu a zároveň rošt rozdeľujú do 3 zón
tvrdosti. Stredový stabilizačný popruh zabraňuje zlomeniu lamely
a dodáva roštu vysokú stabilitu. Rošt je vhodný pre ľudí s hmotnosťou
do 120 kg. Vyrába sa aj na mieru.

-20%

výška

cca 5,5 cm

nosnosť

do 120 kg

polohovanie

hlava, nohy

záruka

3 roky

lamely

28 ks

špeciálna funkcia

stredový popruh

áno

nastavenie tvrdosti

áno

prístup do úložného priestoru od nôh postele
vďaka vyklápaniu pomocou piestov

cena :

116

€

SEGUFLEX MOTOR 5V
Motoricky polohovateľný lamelový rošt pri hlave aj pri nohách.
Polohovanie pomocou dvoch motorov umožňuje nezávislé
zdvihnutie hlavy a nôh. Tvorí ho 28 pružných lamiel s povrchovou
úpravou, ktoré sú k rámu uchytené vo výkyvných elastických
puzdrách. Elastické puzdrá umožňujú otáčanie lamely v ľubovoľnom
smere a tým aj dobré kopírovanie tvaru tela. Povrchová úprava
lamiel zabraňuje ukladaniu prachu v póroch dreva a tým zvyšuje
hygienickú, ale aj estetickú úroveň roštu. Rošt má v strednej časti 5
zdvojených lamiel v posuvných objímkach, pomocou ktorých možno
individuálne nastaviť tvrdosť roštu a zároveň rošt rozdeľujú do 3 zón
tvrdosti. Stredový stabilizačný popruh zabraňuje zlomeniu lamely
a dodáva roštu vysokú stabilitu. Rošt je vhodný pre ľudí s hmotnosťou
do 120 kg. Vyrába sa aj na mieru.

výška

cca 5,5 cm

298

-20%

nastavenie tvrdosti

áno

polohovanie

nosnosť

do 120 kg

hlava, nohy pomocou dvoch motorov

záruka

3 roky

lamely

28 ks

špeciálna funkcia

stredový popruh

áno

dva motory nezávisle polohujú hlavu aj nohy

cena :

€

238

€

5

rošty SEGUMED
SEGUMED 5V

verzia meg
mega

-25%

cena :

107

€

80

€

152
2

-25%

Nepolohovateľný lamelový rošt zaručujúci vysokú kvalitu spánku. Rošt má 28 pružných lamiel
s povrchovou úpravou, ktoré sú k rámu uchytené vo výkyvných elastických puzdrách. Tvar
elastických puzdier umožňuje dvojité pruženie a zároveň otáčanie lamely v ľubovoľnom smere
a tým aj výrazne lepšie kopírovanie tvaru tela. Povrchová úprava lamiel zabraňuje ukladaniu prachu
v póroch dreva a tým zvyšuje hygienickú, ale aj estetickú úroveň roštu. Rošt má v strednej časti 5
zdvojených lamiel v posuvných objímkach, pomocou ktorých možno individuálne nastaviť tvrdosť
roštu a zároveň rošt rozdeľujú do 3 zón tvrdosti. Stredový stabilizačný popruh zabraňuje zlomeniu
lamely a dodáva roštu vysokú stabilitu. Ďalšou prednosťou roštu je spôsob uchytenia lamiel nad
bočnicou, vďaka čomu je rošt vhodný pre ľudí s hmotnosťou až do 130 kg a v prevedení MEGA až
do 150 kg. Vyrába sa aj na mieru.

6

cena :

€

114

€

výška

cca 7,5 cm

polohovanie

nie

lamely

28 ks

stredový popruh

áno

nastavenie tvrdosti

áno

nosnosť

do 130 kg

nosnosť verzia MEGA

do 150 kg

záruka

5 rokov

špeciálna funkcia

nie

posuvné objímky umožňujúce
nastaviť tvrdosť roštu

polohovanie pri hlave roštu
SEGUMED HN 5V

zvýšený počet posuvných objímok
pri verzii MEGA

polohovanie pri nohách

stredový stabilizačný popruh
zabraňuje zlomeniu lamely
a zvyšuje pevnosť lamiel

piest roštu SEGUMED BV 5V

puzdro SEGUMED svetlo sivá

diaľkový ovládač motora SEGUMED
na objednávku za príplatok

puzdro SEGUMED tmavo sivá

ovládač motora SEGUMED
uchytený na ráme

uchytenie puzdier k rámu

chrómový držiak matraca
SEGUMED MOTOR 5V

SEGUMED HN 5V
Lamelový rošt polohovateľný pri hlave aj pri nohách zaručujúci vysokú
kvalitu spánku. Použité kovanie umožňuje individuálne nastaviť sklon
polohovanej časti. Rošt má 28 pružných lamiel s povrchovou úpravou,
ktoré sú k rámu uchytené vo výkyvných elastických puzdrách. Tvar
elastických puzdier umožňuje dvojité pruženie a zároveň otáčanie
lamely v ľubovoľnom smere a tým aj výrazne lepšie kopírovanie tvaru
tela. Povrchová úprava lamiel zabraňuje ukladaniu prachu v póroch
dreva a tým zvyšuje hygienickú, ale aj estetickú úroveň roštu. Rošt má
v strednej časti 5 zdvojených lamiel v posuvných objímkach, pomocou
ktorých možno individuálne nastaviť tvrdosť roštu a zároveň rošt
rozdeľujú do 3 zón tvrdosti. Stredový stabilizačný popruh zabraňuje
zlomeniu lamely a dodáva roštu vysokú stabilitu. Ďalšou prednosťou
roštu je spôsob uchytenia lamiel nad bočnicou, vďaka čomu je rošt
vhodný pre ľudí s hmotnosťou až do 130 kg. Vyrába sa aj na mieru.

145

-25%

výška

cca 7,5 cm

nastavenie tvrdosti

áno

polohovanie

hlava, nohy

nosnosť

do 130 kg

lamely

28 ks

záruka

5 rokov

stredový popruh

áno

špeciálna funkcia

nie

cena :

€

108

€

SEGUMED BV 5V
Nepolohovateľný lamelový rošt s bočným otváraním pomocou
piestov určený pre postele s úložným priestorom. Tento rošt zaručuje
vysokú kvalitu spánku. Má 28 pružných lamiel s povrchovou úpravou,
ktoré sú k rámu uchytené vo výkyvných elastických puzdrách. Tvar
elastických puzdier umožňuje dvojité pruženie a zároveň otáčanie
lamely v ľubovoľnom smere a tým aj výrazne lepšie kopírovanie
tvaru tela. Povrchová úprava lamiel zabraňuje ukladaniu prachu
v póroch dreva a tým zvyšuje hygienickú, ale aj estetickú úroveň
roštu. Rošt má v strednej časti 5 zdvojených lamiel v posuvných
objímkach, pomocou ktorých možno individuálne nastaviť tvrdosť
roštu a zároveň rošt rozdeľujú do 3 zón tvrdosti. Stredový stabilizačný
popruh zabraňuje zlomeniu lamely a dodáva roštu vysokú stabilitu.
Ďalšou prednosťou roštu je spôsob uchytenia lamiel nad bočnicou,
vďaka čomu je rošt vhodný pre ľudí s hmotnosťou až do 130 kg.
Vyrába sa aj na mieru.

174

-25%

výška

cca 8 cm

nosnosť

do 130 kg

polohovanie

nie

záruka

5 rokov

lamely

28 ks

špeciálna funkcia

stredový popruh

áno

nastavenie tvrdosti

áno

otváranie na boku pomocou piestov umožňuje pohodlný
prístup do úložného priestoru po celej dĺžke postele

cena :

€

130

€

SEGUMED MOTOR 5V
Motoricky polohovateľný lamelový rošt pri hlave aj pri nohách.
Polohovanie pomocou dvoch motorov najvyššej kvality umožňuje
nezávislé zdvihnutie hlavy a nôh a zaručuje vysokú kvalitu spánku.
Rošt má 28 pružných lamiel s povrchovou úpravou, ktoré sú k rámu
uchytené vo výkyvných elastických puzdrách. Tvar elastických puzdier
umožňuje dvojité pruženie a zároveň otáčanie lamely v ľubovoľnom
smere a tým aj výrazne lepšie kopírovanie tvaru tela. Povrchová
úprava lamiel zabraňuje ukladaniu prachu v póroch dreva a tým
zvyšuje hygienickú, ale aj estetickú úroveň roštu. Rošt má v strednej
časti 5 zdvojených lamiel v posuvných objímkach, pomocou ktorých
možno individuálne nastaviť tvrdosť roštu a zároveň rošt rozdeľujú
do 3 zón tvrdosti. Stredový stabilizačný popruh zabraňuje zlomeniu
lamely a dodáva roštu vysokú stabilitu. Ďalšími prednosťami roštu sú
spôsob uchytenia lamiel nad bočnicou, vďaka čomu je rošt vhodný
pre ľudí s hmotnosťou až do 130 kg a zábrana proti posúvaniu
matraca na oboch koncoch roštu. Vyrába sa aj na mieru
výška

cca 8 cm

399

-25%

nosnosť

do 130 kg

polohovanie

záruka

5 rokov

hlava, nohy pomocou dvoch motorov

špeciálna funkcia

lamely

28 ks

stredový popruh

áno

nastavenie tvrdosti

áno

cena :

€

299

€

dva motory nezávisle polohujú hlavu aj nohy,
zábrana proti skĺznutiu matraca z roštu

7

rošty SEGUMAX
SEGUMAX 6V

cena :
Nepolohovateľný lamelový rošt najvyššej kvality. Rošt má 28 pružných lamiel s povrchovou
úpravou, ktoré sú k rámu uchytené vo výkyvných elastických puzdrách. Tvar elastických puzdier
umožňuje najlepšie pruženie a zároveň otáčanie lamely v ľubovoľnom smere a tým aj výrazne
lepšie kopírovanie tvaru tela. Schopnosť najlepšie kopírovať tvar tela umocňuje zóna pod ramenom
tzv. ramenná kolíska, kde sú lamely vďaka špeciálnemu uchyteniu schopné stlačiť sa aj pri veľmi
malom zaťažení. Povrchová úprava lamiel a bočníc zabraňuje ukladaniu prachu v póroch dreva
a tým zvyšuje hygienickú, ale aj estetickú úroveň roštu. Rošt má v strednej časti 6 zdvojených lamiel
v posuvných objímkach, pomocou ktorých možno individuálne nastaviť tvrdosť roštu a zároveň
rošt rozdeľujú do 3 zón tvrdosti. Stredový stabilizačný popruh zabraňuje zlomeniu lamely a dodáva
roštu vysokú stabilitu. Na oboch koncoch roštu je prídavná lišta, ktorá zabezpečuje dokonalú
podporu pre matrac po celej dĺžke. Ďalšou prednosťou roštu je spôsob uchytenia lamiel nad
bočnicou, vďaka čomu je rošt vhodný pre ľudí s hmotnosťou až do 130 kg. Vyrába sa aj na mieru.

€

výška

cca 8 cm

polohovanie

nie

lamely

28 ks

stredový popruh

áno

nastavenie tvrdosti

áno

nosnosť

do 130 kg

záruka

5 rokov

špeciálna funkcia
ramenná kolíska, prídavná lišta na koncoch roštu

posuvné objímky umožňujúce
nastaviť tvrdosť roštu

polohovanie pri hlave roštu
SEGUMED HN 5V

stredový stabilizačný popruh
zabraňuje zlomeniu lamely
a zvyšuje pevnosť lamiel

polohovanie pri nohách roštu
SEGUMED HN 5V

prídavná drevená lišta dorovnáva
výšku roštu po celej šírke

diaľkový ovládač motora SEGUMAX
na objednávku za príplatok

puzdro SEGUMAX svetlo sivá

ovládač motora SEGUMAX
uchytený na ráme roštu

puzdro SEGUMAX tmavo sivá

chromový držiak matraca
SEGUMAX MOTOR FLAT 6V

uchytenie puzdier k rámu

8

135

SEGUMAX HN 6V
Lamelový rošt najvyššej kvality polohovateľný pri hlave aj pri nohách.
Použité kovanie umožňuje individuálne nastaviť sklon polohovanej
časti. Rošt má 28 pružných lamiel s povrchovou úpravou, ktoré sú
k rámu uchytené vo výkyvných elastických puzdrách. Tvar elastických
puzdier umožňuje najlepšie pruženie a zároveň otáčanie lamely
v ľubovoľnom smere a tým aj výrazne lepšie kopírovanie tvaru tela.
Schopnosť najlepšie kopírovať tvar tela umocňuje zóna pod ramenom
tzv. ramenná kolíska, kde sú lamely vďaka špeciálnemu uchyteniu
schopné stlačiť sa aj pri veľmi malom zaťažení. Povrchová úprava
lamiel a bočníc zabraňuje ukladaniu prachu v póroch dreva a tým
zvyšuje hygienickú, ale aj estetickú úroveň roštu. Rošt má v strednej
časti 6 zdvojených lamiel v posuvných objímkach, pomocou ktorých
možno individuálne nastaviť tvrdosť roštu a zároveň rošt rozdeľujú
do 3 zón tvrdosti. Stredový stabilizačný popruh zabraňuje zlomeniu
lamely a dodáva roštu vysokú stabilitu. Na oboch koncoch roštu je
prídavná lišta, ktorá zabezpečuje dokonalú podporu pre matrac po
celej dĺžke. Ďalšou prednosťou roštu je spôsob uchytenia lamiel nad
bočnicou, vďaka čomu je rošt vhodný pre ľudí s hmotnosťou až do
130 kg. Vyrába sa aj na mieru.

výška

cca 8 cm

nosnosť

do 130 kg

polohovanie

hlava, nohy

záruka

5 rokov

lamely

28 ks

špeciálna funkcia

stredový popruh

áno

nastavenie tvrdosti

áno

cena :

169

€

cena :

490

€

ramenná kolíska, prídavná lišta na koncoch roštu

SEGUMAX MOTOR FLAT 6V
Motoricky polohovateľný lamelový rošt najvyššej kvality. Polohovanie
pomocou dvoch motorov umožňuje nezávislé zdvihnutie hlavy
a nôh a pohodlný prístup do úložného priestoru. Motor v prevedení
Flat je umiestnený priamo na vnútornej bočnici, a ako jediný typ
motora umožňuje plnohodnotne využiť úložný priestor. Rošt má 28
pružných lamiel s povrchovou úpravou, ktoré sú k rámu uchytené vo
výkyvných elastických puzdrách. Tvar elastických puzdier umožňuje
najlepšie pruženie a zároveň otáčanie lamely v ľubovoľnom smere
a tým aj výrazne lepšie kopírovanie tvaru tela. Schopnosť najlepšie
kopírovať tvar tela umocňuje zóna pod ramenom tzv. ramenná
kolíska, kde sú lamely vďaka špeciálnemu uchyteniu schopné
stlačiť sa aj pri veľmi malom zaťažení. Povrchová úprava lamiel a
bočníc zabraňuje ukladaniu prachu v póroch dreva a tým zvyšuje
hygienickú, ale aj estetickú úroveň roštu. Rošt má v strednej časti 6
zdvojených lamiel v posuvných objímkach, pomocou ktorých možno
individuálne nastaviť tvrdosť roštu a zároveň rošt rozdeľujú do 3 zón
tvrdosti. Stredový stabilizačný popruh zabraňuje zlomeniu lamely
a dodáva roštu vysokú stabilitu. Na oboch koncoch roštu je prídavná
lišta, ktorá zabezpečuje dokonalú podporu pre matrac po celej dĺžke.
Ďalšími prednosťami roštu sú spôsob uchytenia lamiel nad bočnicou,
vďaka čomu je rošt vhodný pre ľudí s hmotnosťou až do 130 kg
a zábrana proti posúvaniu matraca na oboch koncoch roštu. Vyrába
sa aj na mieru.
výška

nosnosť

do 130 kg

polohovanie

cca 8 cm

záruka

5 rokov

hlava, nohy, pomocou špeciálneho motora

špeciálna funkcia

lamely

28 ks

stredový popruh

áno

nastavenie tvrdosti

áno

plochý motor nezasahujúci do úložného priestoru postele,
zábrana proti skĺznutiu matraca z roštu, prídavná lišta
na koncoch roštu, dva motory nezávisle polohujú hlavu
aj nohy, poistka v prípade výpadku prúdu na dopolohovanie

9

rošty EXPERT FLEX
EXPERT FLEX 5V
Nepolohovateľný lamelový rošt. Tvorí ho 28 pružných lamiel, ktoréé sú
k rámu uchytené vo výkyvných elastických puzdrách. Elastické puzdrá
zdrá
umožňujú otáčanie lamely v ľubovoľnom smere a tým aj dobré
obré
kopírovanie tvaru tela. Rošt má v strednej časti 5 zdvojených lamiel
miel
v posuvných objímkach, pomocou ktorých možno individuálne
álne
nastaviť tvrdosť roštu a zároveň ho rozdeľujú do 3 zón tvrdosti.
osti.
Stredový stabilizačný popruh zabraňuje zlomeniu lamely a dodáva
áva
roštu vysokú stabilitu. Rošt je vhodný pre ľudí s hmotnosťou do 120
kg. Vyrába sa pre postele 200 x 90 cm a 200 x 80 cm.

49

-16 %

výška

cca 5 cm

nastavenie tvrdosti

áno

polohovanie

nie

nosnosť

do 120 kg

lamely

28 ks

záruka

2 roky

stredový popruh

áno

špeciálna funkcia

nie

cena :

41

€

€

EXPERT FLEX HN 5V
Lamelový rošt polohovateľný pri hlave aj pri nohách s kovaním, ktoré
umožňuje individuálne nastaviť sklon polohovanej časti. Rošt má 28
pružných lamiel, ktoré sú k rámu uchytené vo výkyvných elastických
puzdrách. Elastické puzdrá umožňujú otáčanie lamely v ľubovoľnom
smere a tým aj dobré kopírovanie tvaru tela. V strede má rošt 5
zdvojených lamiel v posuvných objímkach, pomocou ktorých možno
individuálne nastaviť tvrdosť a zároveň rozdeľujú rošt do 3 zón tvrdosti.
Stredový stabilizačný popruh zabraňuje zlomeniu lamely a dodáva
roštu vysokú stabilitu. Rošt je vhodný pre ľudí s hmotnosťou do
120 kg. Vyrába sa pre postele 200 x 90 cm a 200 x 80 cm.

-22%

výška

cca 5 cm

nastavenie tvrdosti

áno

polohovanie

hlava, nohy

nosnosť

do 120 kg

lamely

28 ks

záruka

2 roky

stredový popruh

áno

špeciálna funkcia

nie

cena :

posuvné objímky umožňujúce
nastaviť tvrdosť roštu

polohovanie pri hlave roštu
EXPERT FLEX HN 5V

posuvné objímky umožňujúce nastaviť
tvrdosť EXPERT FLEX BV 5V

polohovanie pri nohách

stredový stabilizačný popruh
zabraňuje zlomeniu lamely
a zvyšuje pevnosť lamiel

piest roštu EXPERT FLEX BV 5V

puzdro EXPERT FLEX oranžové

piest roštu EXPERT FLEX P DUO

puzdro EXPERT FLEX tmavo sivá

ovládač motora EXPERT FLEX

uchytenie puzdier k rámu

10

79

62

€

€

EXPERT FLEX BV 5V
Nepolohovateľný lamelový rošt s bočným otváraním pomocou
piestov. Rošt je určený pre postele s úložným priestorom. Má 28
pružných lamiel, ktoré sú k rámu uchytené vo výkyvných elastických
puzdrách. Elastické puzdrá umožňujú otáčanie lamely v ľubovoľnom
smere a tým aj dobré kopírovanie tvaru tela. Rošt má v strednej časti 5
zdvojených lamiel v posuvných objímkach, pomocou ktorých možno
individuálne nastaviť tvrdosť roštu a zároveň ho rozdeľujú do 3 zón
tvrdosti. Stredový stabilizačný popruh zabraňuje zlomeniu lamely
a dodáva roštu vysokú stabilitu. Rošt je vhodný pre ľudí s hmotnosťou
do 120 kg. Vyrába sa pre postele 200 x 90 cm a 200 x 80 cm.

-15 %
výška

cca 5,5 cm

nosnosť

do 120 kg

polohovanie

nie

záruka

2 roky

lamely

28 ks

špeciálna funkcia

stredový popruh

áno

nastavenie tvrdosti

áno

otváranie na boku pomocou piestov umožňuje pohodlný
prístup do úložného
ho priestoru po celej dĺžke postele

cena :

100

€

85

€

383

€

EXPERT FLEX P DUO
Nepolohovateľný lamelový rošt s otváraním od nôh, pomocou extra
ným
silných piestov. Rošt je určený pre manželské postele s úložným
tené
priestorom. Tvorí ho 2x28 pružných lamiel, ktoré sú k rámu uchytené
ňujú
vo výkyvných elastických puzdrách. Elastické puzdrá umožňujú
vanie
otáčanie lamely v ľubovoľnom smere a tým aj dobré kopírovanie
ných
tvaru tela. Rošt má v strednej časti 5 zdvojených lamiel v posuvných
rdosť
objímkach, pomocou ktorých možno individuálne nastaviť tvrdosť
roštu osobitne pod mužom a ženou a zároveň ho rozdeľujú do 3 zón
mely
tvrdosti. Stredový stabilizačný popruh zabraňuje zlomeniu lamely
sťou
a dodáva roštu vysokú stabilitu. Rošt je vhodný pre ľudí s hmotnosťou
do 120 kg. Vyrába sa pre postele 200 x 160 cm a 200 x 180 cm.

-15 %
výška

cca 9,5 cm

nosnosť

do 120 kg / 1 str.

polohovanie

nie

záruka

2 roky

lamely

2 x 28 ks

špeciálna funkcia

stredový popruh

áno

nastavenie tvrdosti

áno

rošt do manželskej postele s úložným priestorom,
otváranie pomocou extra silných piestov umožňuje prístup
do úložného priestoru po celej šírke postele

cena :

325

€

EXPERT FLEX MOTOR 5V
Motoricky polohovateľný lamelový rošt pri hlave aj pri nohách.
Polohovanie pomocou dvoch motorov umožňuje nezávislé
zdvihnutie hlavy a nôh. Rošt má 28 pružných lamiel, ktoré sú
k rámu uchytené vo výkyvných elastických puzdrách. Elastické
puzdrá umožňujú otáčanie lamely v ľubovoľnom smere a tým aj
dobré kopírovanie tvaru tela. V strede má rošt 5 zdvojených lamiel
v posuvných objímkach, pomocou ktorých možno individuálne
nastaviť tvrdosť a zároveň rozdeľujú rošt do 3 zón tvrdosti. Stredový
stabilizačný popruh zabraňuje zlomeniu lamely a dodáva roštu
vysokú stabilitu. Rošt je vhodný pre ľudí s hmotnosťou do 100 kg.
Vyrába sa pre postele 200 x 90 cm a 200 x 80 cm.

výška

cca 5,5 cm

248

-20%

nastavenie tvrdosti

áno

polohovanie

nosnosť

do 100 kg

hlava, nohy pomocou dvoch motorov

záruka

2 roky

lamely

28 ks

špeciálna funkcia

stredový popruh

áno

dva motory nezávisle polohujú hlavu aj nohy

cena :

€

198

€
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DREVENÉ ROŠTY pod pružinové matrace
SEGUFIX
Rošt vyrobený zo smrekového dreva, vhodný pod
pružinové matrace. Pevný spoj medzi jednotlivými latkami
a bočnicami zabezpečuje vysokú pevnosť roštu a dlhú
životnosť. Na rozdiel od bežných roštov je na hornej
hrane bočnice pod všetkými latkami textilná páska,
ktorá zamedzuje vŕzganiu roštu. Vyrába sa pre postele
200 x 90 cm a 200 x 80 cm.
Textilná páska umiestnená
na hornej hrane bočnice roštu,
zabraňuje jeho vŕzganiu.

cena :

49

€

cena :

99

€

SEGUFIX BV
Rošt pre postele s úložným priestorom, ktorý sa otvára
zboku pomocou piestov. Rošt je vyrobený zo smrekového
dreva, vhodný je pod pružinové matrace. Pevný spoj medzi
jednotlivými latkami a bočnicami zabezpečuje vysokú
pevnosť roštu a dlhú životnosť. Na rozdiel od bežných
roštov je na hornej hrane bočnice pod všetkými latkami
textilná páska, ktorá zamedzuje vŕzganiu roštu. Vyrába sa
pre postele 200 x 90 cm a 200 x 80 cm.
Textilná páska umiestnená
na hornej hrane bočnice roštu,
zabraňuje jeho vŕzganiu.

detail piest Segufix BV

VÝPOČET CENY ATYPICKÝCH ROŠTOV :
Ceny sú uvedené za rošty v štandardných rozmeroch.
ŠTANDARDY:
za štandardné rozmery sú považované nasledovné rozmery roštov:
dĺžky: 185, 195 cm pre matrace a postele 190, 200 cm
šírky: 79, 89, 99 cm pre matrace a postele 80, 90, 100 cm
Rozmer roštu je o 5cm kratší a 1cm užší ako je rozmer matracu
a postele.
ATYPY:
Atypické rozmery je možné vyrobiť podľa požiadavky zákazníka,
pokiaľ tomu nebránia technické alebo funkčné možnosti.
V prípade objednania atypického rozmeru, požadujeme zadať
presný rozmer lamelového roštu a za rozmerom uvádzať pozn.
"svetlosť":
PRÍKLAD:
184 x 73 cm svetlosť - bude vyrobený rošt 184 x 73 cm - presná vonkajšia
veľkosť roštu!

CENNÍK ATYPOV:
do rozmeru 200 x 100 cm je prirážka 15 %
predĺžená dĺžka 210 cm +15 % / 220 cm + 30 % / predĺžená šírka
110 cm + 15 %
200 cnm

210 cm

100 cm

0%

+ 15 %

+ 30 %

110 cm

+ 15 %

+ 30 %

+ 45 %

120 cm

+ 30 %

+ 45 %

+ 60 %

130 cm

+ 45 %

+ 60 %

+ 75 %

140 cm

+ 60 %

+ 75 %

+ 90 %

150 cm

+ 75 %

+ 90 %

+ 105 %

160 cm

+ 90 %

+ 105 %

+ 120 %

PRÍKLAD:
rozmer 210 x 100 cm prirážka je 15 %
rozmer 210 x 110 cm prirážka je 30 % (súčet 15 % + 15 %)
rozmer 220 x 140 cm prirážka je 90 % (súčet 30 % + 60 %)

220 cm

VYSVETLIVKY
H
HN
BV

polohovanie pri hlave
polohovanie pri hlave aj pri nohách
vyklápanie roštu na boku pomocou
piestov, pre pohodlný prístup do úložného
priestoru po celom boku postele
P
vyklápanie roštu pri nohách pomocou piestu,
pre umožnenie prístupu do úložného priestoru
pri nohách postele
DUO rošt do manželskej postele vyrobený
v jednom ráme
5V, 6V, 8V
stredové zdvojené lamely pre nastavenie
tvrdosti, číslo udáva počet zdvojených lamiel

Nábytok ALBERO
Bosákova 5, 851 04 BratislavA
www.segum.sk
OC KORZO
Pestovateľská 13 /vedľa IKEA/

