
Primaflex

Primaflex
Postelový rošt pevný.

Primaflex HN
Postelový rošt s ručním polohováním 
hlavy a nohou pomocí mechanické-
ho zdvihu.

Primaflex Motor
Postelový rošt s motorovým polohováním.

Primaflex Motor
bezšňůrový
Postelový rošt s dálkovým bezšňů-
rovým ovládáním pro více pohodlí.

výška roštu 
s motorem

výška roštu 
s motorem

Jednička na trhu mezi rošty

2

5 
cm

120 KG 28 LAMEL 3 ZÓNY2 ROKY

Doporučená nosnost Záruka Počet lamel Počet zón Výška roštu

NÍZKÁ KONSTRUKCE

2 054 Kč 3 115 Kč

8 964 Kč 10 554 Kč



Primaflex HN P
Postelový rošt s ručním polohováním 
hlavy a nohou pomocí mechanického 
zdvihu a s výklopem od nohou pomo-
cí pístu. Přístup do úložného prostoru 
od nohou.

Primaflex P
Postelový rošt s výklopem od nohou 
pomocí pístu. Přístup do celého úlož-
ného prostoru od nohou.

4 228 Kč
Standardní rozměr: 200 x 80/90 cm
Příplatek: délka 190 cm + 10 %, 210 cm + 15 %, 220 cm, + 30 %
  šířka  100 cm + 10%, 120 cm + 30 %, 140 cm + 60 %,   
                   195 cm x 85 cm + 10 %
Skutečná velikost roštu je vždy o 1 cm užší a o 5 cm kratší 
než je uvedený rozměr. Ceny vč. DPH, platné od 13. 6. 2022.

INDIVIDUÁLNÍ
PŘIZPŮSOBENÍ

VYŠŠÍ 
PEVNOST

SNADNÁ 
MANIPULACE

www.ahorn.cz

Primaflex Kombi P
Postelový rošt s bočním výklopem po-
mocí pístu. Přístup z boku do celého 
úložného prostoru. 

Nedostatek místa má své řešení..

4 501 Kč 4 826 Kč

AhornCZ ahorn_vas_spokojeny_spanek

Posuvné objímky 
umožňují nastavit 
tuhost v bederní 
oblasti podle 
potřeb

Středový popruh 
zvyšuje stabilitu roštu
Rošt vydrží vyšší zátěž

Výklopnou část 
roštu pomáhají 
zvedat písty

* pouze do šířky 120 cm
* na fotografii je zobrazena levá varianta roštu

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

STANDARDNÍ CENA       
ATYPICKÝ ROZMĚR S PŘÍPLATKEM       
ROZMĚR NELZE VYROBIT       


