
PONUKA ROŠTOV



POZDĹŽNE BOČNICE: brezové vrstvené drevo  
PRIEČKY: bukový masív                                                                                                                 
VONKAJŠÍ RÁM: bukový masív
LAMELY: brezové vrstvené drevo
VHODNÝ NA: pružinové aj penové matrace

Tento rošt je určený pre postele s úložným priestorom. 
Popruhy medzi lamelami zvyšujú jeho nosnosť a polohovací 
mechanizmus umožňuje výškove nastavenie záhlavnej čas-
ti. Zvyšná časť sa dá za pomoci pneumatických vzpier po-
hodlne otvoriť a tým získate prístup do úložného priestoru. 
Rošt nie je nutné nijako inštalovať, jednoducho ho vložíte do 
postele a môžete používať.

POLOHOVACÍ LAMELOVÝ ROŠT
DOUBLE EXPERT PNEU

Komfort zvyšuje manuálne polohovacie kovanie, ktoré umožňuje výškovo nastaviť 
záhlavnú časť.

Nosnosť roštov v kombinácii s našimi matracmi s hrúbkou od 16 cm je až 150 
kilogramov.

Vonkajší rám a pneumatické vzpery zabezpečujú komfortný prístup k úložnému 
priestoru.

Všetky naše rošty sú vyrobené na Slovensku. To zaručuje ich trvácnosť
a kvalitu.

Nastreľovacie púzdra na uchytenie lamiel. Pneumatické vzpery. Polohovanie pod hlavou.

Desaťročná záruka sa vzťahuje na konštrukciu a pohyblivé mechanizmy
roštu.

NOSNOSŤ: 150 kg
ZÁRUKA: 10 rokov
POČET LAMIEL: 26 ks
ŠÍRKA LAMELY: 3,5 cm
PREVEDENIE ROŠTU: výklopno-polohovací
UCHYTENIE LAMIEL: s nastreľovacími púzdrami

ROZMERY:
89x196 cm pre matrac 90x200 cm (výška 7 cm)
79x196 cm pre matrac 80x200 cm (výška 7 cm)
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POZDĹŽNE BOČNICE: textilný popruh
LATY: kvalitný smrekový masív
VHODNÝ NA: pružinové aj penové matrace

Tento rošt je určený pre postele bez úložného priestoru. Kon-
štrukcia roštu je navrhnutá tak, aby nebolo potrebné rošt do 
postele uchytávať pomocou akýchkoľvek kovaní. 

LATOVÝ ROŠT
MASÍV ZVINOVACÍ

Nosnosť roštov v kombinácii s našimi matracmi s hrúbkou od 16 cm je až 120 
kilogramov.

Všetky naše rošty sú vyrobené na Slovensku. To zaručuje ich trvácnosť
a kvalitu.

Uchytenie smrekových lát na textilnej páske.

Štvorročná záruka sa vzťahuje na konštrukciu a pohyblivé mechanizmy
roštu.

NOSNOSŤ: 120 kg
ZÁRUKA: 4 rokov
POČET LÁT: 13 ks
ŠÍRKA LATY: 8 cm
HRÚBKA LATY: 2 cm
PREVEDENIE ROŠTU: zvinovací
UCHYTENIE LÁT: pomocou 18 mm sponiek

ROZMERY:
89x196 cm pre matrac 90x200 cm (výška 2 cm)
79x196 cm pre matrac 80x200 cm (výška 2 cm)
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POZDĹŽNE BOČNICE: smrekový masív  
LATY: smrekový masív
VHODNÝ NA: pružinové aj penové matrace

LATOVÝ ROŠT
MASÍV V RÁME

Uchytenie smrekových lát na ráme.

NOSNOSŤ: 120 kg
ZÁRUKA: 4 rokov
POČET LÁT: 15 ks
ŠÍRKA LATY: 8 cm
HRÚBKA LAMELY: 2 cm
PREVEDENIE ROŠTU: pevný
UCHYTENIE LÁT: pomocou 50 mm sponiek

ROZMERY:
139x196 cm pre matrac 140x200 cm (výška 6 cm)
89x196 cm pre matrac 90x200 cm (výška 6 cm)
79x196 cm pre matrac 80x200 cm (výška 6 cm)

Tento rošt je určený pre postele bez úložného priestoru. Kon-
štrukcia roštu je navrhnutá tak, aby nebolo potrebné rošt do 
postele uchytávať pomocou akýchkoľvek kovaní. 

Nosnosť roštov v kombinácii s našimi matracmi s hrúbkou od 16 cm je až 120 
kilogramov.

Všetky naše rošty sú vyrobené na Slovensku. To zaručuje ich trvácnosť
a kvalitu.

Štvorročná záruka sa vzťahuje na konštrukciu a pohyblivé mechanizmy
roštu.
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POZDĹŽNE BOČNICE: brezové vrstvené drevo  
PRIEČKY: bukový masív                                                                                                                 
VONKAJŠÍ RÁM: bukový masív
LAMELY: brezové vrstvené drevo
VHODNÝ NA: pružinové aj penové matrace

Tento výklopný rošt je určený pre postele s úložným priesto-
rom. Konštrukcia roštu je navrhnutá tak, aby nebolo potreb-
né rošt do postele uchytávať pomocou akéhokoľvek kova-
nia. Rošt jednoducho vložíte do postele a vonkajší rám spolu 
s pneumatickými vzperami sa postarajú o komfortný prístup 
k vášmu úložnému priestoru.

LAMELOVÝ ROŠT (BOČNÝ VÝKLOP)
DOUBLE KLASIK PNEU BV

Nosnosť roštov v kombinácii s našimi matracmi s hrúbkou od 16 cm je až 150 
kilogramov.

Vonkajší rám a pneumatické vzpery zabezpečujú komfortný prístup k úložnému 
priestoru.

Všetky naše rošty sú vyrobené na Slovensku. To zaručuje ich trvácnosť
a kvalitu.

Nastreľovacie púzdra na uchytenie lamiel. Pneumatické vzpery. Spevňujúci popruh.

Desaťročná záruka sa vzťahuje na konštrukciu a pohyblivé mechanizmy
roštu.

NOSNOSŤ: 150 kg
ZÁRUKA: 10 rokov
POČET LAMIEL: 26 ks pri 3,5 cm/17 ks pri 5,3 cm
ŠÍRKA LAMELY: 3,5 cm alebo 5,3 cm
PREVEDENIE ROŠTU: s bočným výklopom PNEU
UCHYTENIE LAMIEL: s nastreľovacími púzdrami

ROZMERY:
89x196 cm pre matrac 90x200 cm (výška 7 cm)
79x196 cm pre matrac 80x200 cm (výška 7 cm)
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POZDĹŽNE BOČNICE: brezové vrstvené drevo  
PRIEČKY: bukový masív                                                                                                                 
VONKAJŠÍ RÁM: bukový masív
LAMELY: brezové vrstvené drevo
VHODNÝ NA: pružinové aj penové matrace

Tento rošt je určený pre postele s úložným priestorom. 
Popruhy medzi lamelami zvyšujú jeho nosnosť a polohovací 
mechanizmus umožňuje výškove nastavenie záhlavnej čas-
ti. Zvyšná časť sa dá za pomoci pneumatických vzpier po-
hodlne otvoriť a tým získate prístup do úložného priestoru. 
Rošt nie je nutné nijako inštalovať, jednoducho ho vložíte do 
postele a môžete používať.

LAMELOVÝ ROŠT (PREDNÝ VÝKLOP)
DOUBLE KLASIK PNEU PV

Nosnosť roštov v kombinácii s našimi matracmi s hrúbkou od 16 cm je až 150 
kilogramov.

Vonkajší rám a pneumatické vzpery zabezpečujú komfortný prístup k úložnému 
priestoru.

Všetky naše rošty sú vyrobené na Slovensku. To zaručuje ich trvácnosť
a kvalitu.

Pneumatické vzpery. Spevňujúci popruh.

Desaťročná záruka sa vzťahuje na konštrukciu a pohyblivé mechanizmy
roštu.

NOSNOSŤ: 150 kg
ZÁRUKA: 10 rokov
POČET LAMIEL: 26 ks pri 3,5 cm/17 ks pri 5,3 cm
ŠÍRKA LAMELY: 3,5 cm alebo 5,3 cm
PREVEDENIE ROŠTU: s predným výklopom PNEU
UCHYTENIE LAMIEL: s nastreľovacími púzdrami

ROZMERY:
89x196 cm pre matrac 90x200 cm (výška 7 cm)
79x196 cm pre matrac 80x200 cm (výška 7 cm)

Nastreľovacie púzdra na uchytenie lamiel.
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Tento výklopný rošt je určený pre postele s úložným priesto-
rom. Konštrukcia roštu je navrhnutá tak, aby nebolo potreb-
né rošt do postele uchytávať pomocou akýchkoľvek kovaní. 
Rošt jednoducho vložíte do postele a vonkajší rám spolu s 
pneumatickými vzperami sa postarajú o komfortný prístup k 
vášmu úložnému priestoru.

LATOVÝ ROŠT (BOČNÝ VÝKLOP)
MASÍV V RÁME PNEU BV

Nosnosť roštov v kombinácii s našimi matracmi s hrúbkou od 16 cm je až 120 
kilogramov.

Vonkajší rám a pneumatické vzpery zabezpečujú komfortný prístup k úložnému 
priestoru.

Všetky naše rošty sú vyrobené na Slovensku. To zaručuje ich trvácnosť
a kvalitu.

Uchytenie smrekových lát na ráme. Pneumatické vzpery. Odolný rám roštu.

ROZMERY:
89x196 cm pre matrac 90x200 cm (výška 8 cm)
79x196 cm pre matrac 80x200 cm (výška 8 cm)

POZDĹŽNE BOČNICE: smrekový masív  
LATY: smrekový masív
VHODNÝ NA: pružinové aj penové matrace

NOSNOSŤ: 120 kg
ZÁRUKA: 4 rokov
POČET LÁT: 15 ks
ŠÍRKA LATY: 8 cm
HRÚBKA LAMELY: 2 cm
PREVEDENIE ROŠTU: s bočným výklopom pneu
UCHYTENIE LÁT: pomocou 50 mm sponiek

Štvorročná záruka sa vzťahuje na konštrukciu a pohyblivé mechanizmy
roštu.
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LATOVÝ ROŠT (PREDNÝ VÝKLOP)
MASÍV V RÁME PNEU PV

Komfort zvyšuje manuálne polohovacie kovanie, ktoré umožňuje výškovo nastaviť 
záhlavnú časť.

Nosnosť roštov v kombinácii s našimi matracmi s hrúbkou od 16 cm je až 120 
kilogramov.

Vonkajší rám a pneumatické vzpery zabezpečujú komfortný prístup k úložnému 
priestoru.

Všetky naše rošty sú vyrobené na Slovensku. To zaručuje ich trvácnosť
a kvalitu.

ROZMERY:
89x196 cm pre matrac 90x200 cm (výška 8 cm)
79x196 cm pre matrac 80x200 cm (výška 8 cm)

Tento výklopný rošt je určený pre postele s úložným priesto-
rom. Konštrukcia roštu je navrhnutá tak, aby nebolo potreb-
né rošt do postele uchytávať pomocou akýchkoľvek kovaní. 
Rošt jednoducho vložíte do postele a vonkajší rám spolu s 
pneumatickými vzperami sa postarajú o komfortný prístup k 
vášmu úložnému priestoru.

POZDĹŽNE BOČNICE: smrekový masív  
LATY: smrekový masív
VHODNÝ NA: pružinové aj penové matrace

NOSNOSŤ: 120 kg
ZÁRUKA: 4 rokov
POČET LÁT: 15 ks
ŠÍRKA LATY: 8 cm
HRÚBKA LAMELY: 2 cm
PREVEDENIE ROŠTU: s predným výklopom pneu
UCHYTENIE LÁT: pomocou 50 mm sponiek

Uchytenie smrekových lát na ráme. Pneumatické vzpery. Odolný rám roštu.

Štvorročná záruka sa vzťahuje na konštrukciu a pohyblivé mechanizmy
roštu.
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POZDĹŽNE BOČNICE: brezové vrstvené drevo  
PRIEČKY: bukový masív                                                                                                                 
VONKAJŠÍ RÁM: bukový masív
LAMELY: brezové vrstvené drevo
VHODNÝ NA: pružinové aj penové matrace

Tento rošt je určený pre postele bez úložného priestoru. Rošt 
nie je nutné nijako inštalovať, jednoducho ho vložíte do po-
stele a môžete používať.

LAMELOVÝ ROŠT 
PERFECT

Nosnosť roštov v kombinácii s našimi matracmi s hrúbkou od 16 cm je až 120 
kilogramov.

Všetky naše rošty sú vyrobené na Slovensku. To zaručuje ich trvácnosť
a kvalitu.

Odolný rám roštu.

NOSNOSŤ: 120 kg
ZÁRUKA: 4 rokov
POČET LAMIEL: 26 ks
ŠÍRKA LAMELY: 3,5 cm
PREVEDENIE ROŠTU: pevný
UCHYTENIE LAMIEL: s nastreľovacími púzdrami

ROZMERY:
89x196 cm pre matrac 90x200 cm (výška 5,5 cm)
79x196 cm pre matrac 80x200 cm (výška 5,5 cm)

Nastreľovacie púzdra na uchytenie lamiel.

Štvorročná záruka sa vzťahuje na konštrukciu a pohyblivé mechanizmy
roštu.
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LAMELOVÝ ROŠT 
PERFECT PLUS

Nosnosť roštov v kombinácii s našimi matracmi s hrúbkou od 16 cm je až 150 
kilogramov.

Všetky naše rošty sú vyrobené na Slovensku. To zaručuje ich trvácnosť
a kvalitu.

Nastreľovacie púzdra na uchytenie lamiel. Odolný rám roštu

Desaťročná záruka sa vzťahuje na konštrukciu a pohyblivé mechanizmy
roštu.

ROZMERY:
139x196 cm pre matrac 140x200 cm (výška 5,5 cm)
89x196 cm pre matrac 90x200 cm (výška 5,5 cm)
79x196 cm pre matrac 80x200 cm (výška 5,5 cm)

Spevňujúci popruh.

POZDĹŽNE BOČNICE: brezové vrstvené drevo  
PRIEČKY: bukový masív                                                                                                                 
VONKAJŠÍ RÁM: bukový masív
LAMELY: brezové vrstvené drevo
VHODNÝ NA: pružinové aj penové matrace

NOSNOSŤ: 150 kg
ZÁRUKA: 10 rokov
POČET LAMIEL: 26 ks
ŠÍRKA LAMELY: 3,5 cm
PREVEDENIE ROŠTU: pevný
UCHYTENIE LAMIEL: s nastreľovacími púzdrami

Tento rošt je určený pre postele bez úložného priestoru. 
Popruhy medzi lamelamy zvyšujú jeho nosnosť oproti zák-
ladnému prevedeniu PERFECT až na 150 kilogramov. Rošt 
nie je nutné nijako inštalovať, jednoducho ho vložíte do po-
stele a môžete používať.
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LAMELOVÝ ROŠT 
PERFECT PLUS 5V

Pomocou opaskov na zdvojených lamelách je možné nastaviť tuhosť roštov v 
stredovej zóne.

Nosnosť roštov v kombinácii s našimi matracmi s hrúbkou od 16 cm je až 150 
kilogramov.

Všetky naše rošty sú vyrobené na Slovensku. To zaručuje ich trvácnosť
a kvalitu.

Nastreľovacie púzdra na uchytenie lamiel. Opasky na regulovanie tuhosti bedrovej časti. Spevňujúci popruh.

Desaťročná záruka sa vzťahuje na konštrukciu a pohyblivé mechanizmy
roštu.

ROZMERY:
89x196 cm pre matrac 90x200 cm (výška 5,5 cm)
79x196 cm pre matrac 80x200 cm (výška 5,5 cm)

POZDĹŽNE BOČNICE: brezové vrstvené drevo  
PRIEČKY: bukový masív                                                                                                                 
VONKAJŠÍ RÁM: bukový masív
LAMELY: brezové vrstvené drevo
VHODNÝ NA: pružinové aj penové matrace

NOSNOSŤ: 150 kg
ZÁRUKA: 10 rokov
POČET LAMIEL: 26 ks
ŠÍRKA LAMELY: 3,5 cm
PREVEDENIE ROŠTU: pevný
UCHYTENIE LAMIEL: s nastreľovacími púzdrami

Tento rošt je určený pre postele bez úložného priestoru. 
Popruhy medzi lamelami zvyšujú jeho nosnosť oproti zák-
ladnému prevedeniu PERFECT až na 150 kilogramov. Rošt 
nie je nutné nijako inštalovať, jednoducho ho vložíte do po-
stele a môžete používať. Na piatich stredných zdvojených 
lamelách sú umiestnené opasky (5 + 5 ks) na regulovanie 
tuhosti roštov v bedrovej časti.
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POZDĹŽNE BOČNICE: brezové vrstvené drevo  
PRIEČKY: bukový masív                                                                                                                 
VONKAJŠÍ RÁM: bukový masív
LAMELY: brezové vrstvené drevo
VHODNÝ NA: pružinové aj penové matrace

Tento rošt je určený pre postele s úložným priestorom. 
Popruhy medzi lamelami zvyšujú jeho nosnosť a automatic-
ký polohovací mechanizmus umožňuje výškove nastavenie 
záhlavnej časti pomocou diaľkového ovládača. Zvyšná časť 
sa dá pomocou pneumatických vzpier pohodlne otvoriť a 
tým získate prístup do úložného priestoru. Rošt nie je nutné 
nijako inštalovať, jednoducho ho vložíte do postele a môžete 
používať.

LAMELOVÝ ROŠT 
MOTO ROŠT PNEU

Komfort zvyšuje automatický polohovací systém, ktorý umožňuje výškovo nastaviť 
záhlavnú časť.

Nosnosť roštov v kombinácii s našimi matracmi s hrúbkou od 16 cm je až 150 
kilogramov.

Vonkajší rám a pneumatické vzpery zabezpečujú komfortný prístup k úložnému 
priestoru.

Všetky naše rošty sú vyrobené na Slovensku. To zaručuje ich trvácnosť
a kvalitu.

Nastreľovacie púzdra na uchytenie lamiel. Pneumatické vzpery. Motor roštu.

Desaťročná záruka sa vzťahuje na konštrukciu a pohyblivé mechanizmy
roštu.

NOSNOSŤ: 150 kg
ZÁRUKA: 10 rokov
POČET LAMIEL: 26 ks
ŠÍRKA LAMELY: 3,5 cm
PREVEDENIE ROŠTU: výklopno-polohovací
UCHYTENIE LAMIEL: s nastreľovacími púzdrami

ROZMERY:
89x196 cm pre matrac 90x200 cm (výška 7 cm)
79x196 cm pre matrac 80x200 cm (výška 7 cm)
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