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SPANÍ
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Jděte na zdravé spaní od základu
Postelové rošty pro všechny

Vyhrajte nad únavou
Praktické rady pro lepší spaní



10 TIPŮ PRO LEPŠÍ SPANÍ A RELAXACI
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ULEVTE UNAVENÉMU TĚLU. 
Lenošíte rádi v posteli, natékají Vám nohy nebo 
máte omezenou pohyblivost? Pak uvítáte poloho-
vací rošty, kdy si můžete ručně nastavit zádovou 
a nožní oblast do polohy, která Vám uleví. Kom-
fortnější relaxaci umožňují motorové rošty.

PUSŤTE DO LOŽNICE ČERSTVÝ VZDUCH. 
Před spaním byste měli ložnici dobře vyvětrat. 
Ideální teplota na spaní by se měla pohybovat 
mezi 17 – 20 °C. 

VYŘEŠTE NEDOSTATEK MÍSTA.   
Přebytečné věci můžete šikovně schovat do 
úložných prostor postele. Úložné prostory může-
te využít také u některých typů roštů s ručním 
i motorovým polohováním.

NA POČTU LAMEL ZÁLEŽÍ. 
Čím více lamel, tím lépe rošt spolupracuje s mat-
rací a dokáže se citlivěji přizpůsobit Vašemu
tělu. Kvalitní postelový rošt by měl mít alespoň 
28 lamel. 

PŘIZPŮSOBTE SI TUHOST BEDERNÍ ČÁSTI 
LŮŽKA PODLE SEBE. 
Tuhost lůžka můžete libovolně měnit nastavením 
posuvných objímek v oblasti beder. Čím více 
má rošt posuvných objímek, tím individuálnější 
přizpůsobení bederní oblasti. 

ROŠT VYBÍREJTE SPOLEČNĚ S MATRACÍ. 
I ta sebelepší matrace může ztratit své kvality, 
pokud ji uložíte na nesprávnou podložku. Abyste 
plně využili přednosti a vlastnosti matrace, doplň-
te ji nejlépe pružným lamelovým roštem.

MÁTE DÝCHACÍ OBTÍŽE NEBO ALERGIE? 
Vyberte si nejlépe rošt s omyvatelnými plastový-
mi lamelami nebo lamelami pokrytými fólií. Dejte 
přednost matraci z prodyšného materiálu a samo-
zřejmostí je pratelný potah matrace s antibakteri-
ální úpravou.

LAMELOVÝ ROŠT - ZÁKLAD ZDRAVÉHO 
SPANÍ SPOLEČNĚ S MATRACÍ.
• Pružné lamely podepírají tělo v místech, kde je 
potřeba.  Na správných místech se zase doká-
žou prohnout - opora pro zdravé držení těla při 
spánku.
• Prodlužuje životnost matrace – pomáhá matraci 
pružit a roznášet váhu těla.
• Umožňuje provětrávat lůžko, odvádět vlhkost, 
omezuje tvorbu plísní a bakterií v posteli.

SPÍTE V POLOZE NA BOKU?  
Zvolte si rošt s ramenní kolébkou. Lamely v ra-
menní oblasti pod tlakem ramene uhnou a Vaše 
rameno se může „zabořit“.  Při spánku na boku 
odlehčíte ramenům a páteř zůstane ve svém 
přirozeném tvaru.

ZKLIDNĚTE SE. 
Ve večerních hodinách se vyhněte fyzické i psy-
chické zátěži. Tělo je potřeba naladit na spánek 
například relaxační koupelí nebo šálkem bylinko-
vého čaje. 

LEGENDA, VYSVĚTLIVKY
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Omega, Omega HN, Duostar, Duostar HN, 
Duostar HN P, Duostar Motor, Portolex,  
Portolex HN, Portolex HN P, Portolex 
Motor Standard, Portolex Motor, Portolex 
Motor Mega, Lussolex, Lussolex HN, 
Lussolex Motor, Triolex, Triolex HN, 
Varion, Varion HN

Duostar Kombi P, Portolex Kombi P, 
Portolex Motor P, Triolex Motor Extra,
Varion Motor Extra

Portolex Mega, Portolex HN Mega, 
Plastolex, Plastolex HN

Lussolex Motor Quattro Memory, 
Triolex Motor Quattro Memory

standardní cena

atypický rozměr s příplatkem

rozměr nelze vyrobit

Ceny, příplatky, rozměry:

Cena s DPH uvedená v katalogu platí pro standardní 
rozměry roštu:
Šířka: 80/90/100 cm a délka: 190/200 cm.
Pro správné určení rozměru atypického roštu je nutné 
přesně změřit vnitřní rozměr postele.
Cena atypu:
Do rozměru 200*100 cm + 10 %
Prodloužená délka:
210 cm + 15 %, 220 cm + 30 %
Prodloužená šířka:
110 cm + 15 %, 120 cm + 30 %, 130 cm + 45 %, 140 cm + 60 %
V případě atypu délky i šířky současně se příplatky sčítají. 

Skutečná velikost roštu je vždy o 1 cm užší a 5 cm kratší 
než uvedený rozměř pro správné uložení roštu s matrací 
do rámu postele – platí pro rošty ve standardních 
i atypických rozměrech. 

Platí pro rošty:



POSUVNÉ OBJÍMKY  - ZPEVNÍ ZÁDA PODLE POTŘEBY

STŘEDOVÝ POPRUH - LEPŠÍ STABILITA ROŠTU

ZMĚKČENÍ LAMEL VRTÁNÍM  - MENŠÍ TLAK NA RAMENA

POTAŽENÍ ROŠTU FÓLIÍ - MÉNĚ PRACHU POD MATRACÍ

Posuvné objímky umožňují upravit si tuhost v bederní oblasti 
podle Vašich potřeb
Možnost volby tužší nebo měkčí střední části lůžka

TIP:  Jak si správně nastavit tuhost v bederní oblasti?

Středový popruh zpevňuje celý rošt
Omezuje zlomení lamely při nárazovém zatížení
Rošt vydrží vyšší zátěž

Lamely v ramenní oblasti jsou změkčeny vrtáním 
Provrtaná lamela je pružnější – pomáhá zmírnit tlak 
na ramena

Pod matrací se zachytává méně prachu a snadno se stírá
Do roštu neproniká vlhkost – nevytváří se prostředí pro výskyt 
bakterií a plísní
Fólie chrání matraci před zatrháváním potahu

PROČ JE DOBRÉ, ABY ROŠ
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Objímka u řady roštů Omega, Duostar, Triolex, Portolex 
Motor Mega
Měkčí bederní oblast: přisuňte objímky k sobě (obr. 1) 
Tužší bederní oblast: posuňte objímky na kraj roštu (obr. 2)

Objímka u řady roštů Portolex (kromě Portolex Motor Mega), 
Lussolex,
Měkčí bederní oblast: posuňte objímky na kraj roštu (obr. 3) 
Tužší bederní oblast: přisuňte objímky k sobě (obr. 4)

měkčí tužší měkčí tužší



POUZDRA NAD BOČNICÍ ROŠTU – ROŠT SE LÉPE PŘIZPŮSOBÍ 
TVARU A POLOZE TĚLA

ANATOMICKÉ ZÓNY – RESPEKTUJÍ ANATOMII TĚLA

VYSOKÝ POČET LAMEL - LEPŠÍ FLEXIBILITA LŮŽKA

RAMENNÍ KOLÉBKA – ULEVÍ RAMENŮM PŘI SPÁNKU NA BOKU

PŘÍDAVNÁ LIŠTA – PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST MATRACE

Pružně uchycené lamely se natáčejí a přizpůsobují se poloze 
těla
Lehací plocha pruží i na kraji lůžka, kde běžná pouzdra nepruží 
- komfortní spaní a snadnější otáčení těla při spánku
Vyšší nosnost - odolnost proti poškození při prudkému dosed-
nutí na lůžko

Plocha lůžka je rozdělena na několik oblastí s odlišnou tuhostí
Každá část těla je individuálně podepřena
3 zóny - v oblasti pánve je lůžko tužší, pod hlavou a nohama 
měkčí
5 zón - odlišná tuhost v oblasti hlavy, ramen, trupu, pánve, no-
hou
7 zón - optimální podpora hlavy, ramen, trupu, pánve, stehen, 
lýtek a chodidel 

Vysoký počet úzkých lamel detailně kopíruje zakřivení těla 
Čím více lamel, tím je lůžko pružnější - vlastnosti matrace lépe 
vyniknou
Snižuje tlak na tělo - omezuje potřebu často se otáčet 

Ramenní kolébka pomáhá zmírnit otlačení a bolesti ramen při 
spánku na boku
Lamely se pod tlakem ramene stlačí hlouběji
Rameno se může zabořit a páteř zůstává ve svém přirozeném 
tvaru

Zamezuje deformaci okrajů matrace
Rovnoměrně podpírá matraci po celé ploše
Prodlužuje životnost matrace

Y ROŠT MĚL ...
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Pevné,
ručně 
polohovací 
rošty

BĚŽNÉ SPANÍ
ÚLOŽNÉ PROSTORY
SPECIFICKÉ POTŘEBY



OMEGASLUŠÍ I NÍZKÉMU RÁMU POSTELE

Hledáte rošt na chatu, do studentského pokoje nebo jen k občasnému přespání? Pružný rošt má svůj 
význam i pro příležitostní spaní. V tomto případě vsaďte na základní postelový rošt Omega s individu-
álním nastavením pružnosti ve střední části lůžka.
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Cena:  1 910,- Kč

Cena:  1 050,- Kč
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VARIANTA PRO OBČASNÉ PŘESPÁNÍ

ZPEVNÍ ZÁDA PODLE POTŘEBY SPRÁVNÉ PROVZDUŠNĚNÍ 
MATRACEPosuvné objímky umožňují 

upravit si tuhost v bederní oblasti 
podle Vašich potřeb
Možnost volby tužší nebo měkčí 
bederní části lůžka

Pružné lamely uloženy v pevných 
pouzdrech tvoří stabilní podklad 
matrace
Matrace je dobře odvětrávána – 
hygienické klima lůžka

1 2

Máte po celém dni těžké a unavené nohy?
Ruční polohování hlavy a nohou pomocí textilních 
úchytů 
Zvednutí nožní části přispívá k uvolnění unavených 
nohou, zlepšuje krevní oběh
Zvednutí zádové části pro pohodlné čtení, sledování 
TV, pomáhá při rýmě a nachlazení, usnadňuje dýchání
Pevná středová část - vyšší pohodlí při sezení



DUOSTAR SLUŠÍ I NÍZKÉMU RÁMU POSTELE 
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Rošt Duostar splňuje základní předpoklady pro pohodlné a zdravé spaní. Celková výška roštu pou-
hých 5 cm zabezpečí, že zvolená matrace se dobře usadí v posteli s nízkým rámem a matrace nebude 
příliš přečnívat přes horní hranu postele. 

MÁTE NÍZKOU KONSTRUKCI 
POSTELE?

LEPŠÍ STABILITA ROŠTU

MÉNĚ PRACHU POD MATRACÍ?MENŠÍ TLAK NA RAMENA

Výška roštu jen 5 cm
Matrace se dobře usadí 
v posteli s nízkým rámem

Středový popruh zpevňuje celý 
rošt
Omezuje zlomení lamely při nára-
zovém zatížení
Rošt vydrží vyšší zátěž

Lamely opatřeny fólií - pod matrací 
se zachytává méně prachu 
a snadno se stírá
Do roštu neproniká vlhkost  
- nevytváří se prostředí pro výskyt 
bakterií a plísní
Fólie chrání matraci před zatrhá-
váním potahu

Lamely v ramenní oblasti jsou 
změkčeny vrtáním 
Provrtaná lamela je pružnější – 
pomáhá zmírnit tlak na ramena

1 2

3 4

Cena:  2 020,- Kč
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Cena:  3 070,- Kč
Máte po celém dni těžké a unavené nohy?

Ruční polohování hlavy a nohou pomocí textilních 
úchytů 
Zvednutí nožní části přispívá k uvolnění unavených 
nohou, zlepšuje krevní oběh
Zvednutí zádové části pro pohodlné čtení, sledování 
TV, pomáhá při rýmě a nachlazení, usnadňuje dýchání
Pevná středová část - vyšší pohodlí při sezení

Rošt má také tuto funkci. Více na str. 4 - 5 



PORTOFLEXPRUŽNĚ REAGUJE NA ZATÍŽENÍ 

Rošt má uloženy pouzdra nad bočnicí roštu, proto pruží po celé ploše lůžka. Takto uchycené lamely 
Vám poskytují při spánku mnohem větší komfort. Rošt se dokáže přizpůsobit každému Vašemu pohy-
bu na lůžku a podepřít tělo v optimální poloze.

Cena:  3 070,- Kč

9

Cena:  4 130,- Kč

P
O

R
T

O
F

LE
X

 H
N

Rošt má také tyto funkce. Více na str. 4 - 5 

PŘIZPŮSOBÍ SE TVARU A POLOZE 
TĚLA

ZPEVNÍ ZÁDA PODLE POTŘEBY

RESPEKTUJE ANATOMII LIDSKÉ-
HO TĚLA

GARANCE VYŠŠÍ NOSNOSTI

Pružně uchycené lamely se natáčejí 
a přizpůsobují se poloze těla 
Lehací plocha pruží i na kraji lůžka, 
kde běžná pouzdra nepruží - komfort-
ní spaní a snadnější otáčení těla při 
spánku
Vyšší nosnost  - odolnost proti poško-
zení při prudkému dosednutí na lůžko

Nastavení tuhosti bederní oblasti 
pomocí posuvných objímek podle 
Vašich potřeb
Volba tužší nebo měkčí střední 
části lůžka

Pouzdra dvojí tuhosti člení plochu 
lůžka do 7 anatomických zón
Každá část těla je individuálně 
podepřena
Optimální opora v oblasti hlavy, 
ramen, trupu, pánve, stehen, lýtek 
a chodidel 

Uložení pouzder nad bočnicí zaruču-
je vyšší nosnost
Nosnost cca 130 kg

1 2

3 4

Máte po celém dni těžké a unavené nohy?
Ruční polohování hlavy a nohou pomocí textilních 
úchytů 
Zvednutí nožní části přispívá k uvolnění unavených 
nohou, zlepšuje krevní oběh
Zvednutí zádové části pro pohodlné čtení, sledování 
TV, pomáhá při rýmě a nachlazení, usnadňuje dýchání
Pevná středová část - vyšší pohodlí při sezení



LUSSOFLEX OMEZÍ PRACH I ZTUHLÁ RAMENA
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Rošt svojí úpravou podporuje zdravé a čisté prostředí ložnice. Potažení dřevěných částí fólií značně 
usnadňuje údržbu a omezuje vytváření bakterií a plísní v posteli. Komfortní ramenní zóna ulehčí ra-
menům při spánku na boku.

Cena:  3 920,- Kč

MÉNĚ PRACHU POD MATRACÍ ULEVÍ RAMENŮM PŘI SPÁNKU 
NA BOKU

5 LET BEZ STAROSTÍDELŠÍ ŽIVOTNOST MATRACE

Celý povrch roštu je opatřen fólií 
- pod matrací se zachytává méně pra-
chu a snadno se stírá
Do roštu neproniká vlhkost - nevy-
tváří se prostředí pro výskyt bakterií 
a plísní
Vhodný pro alergiky
Fólie chrání matraci před zatrháváním 
potahu

Ramenní kolébka pomáhá zmírnit 
otlačení a bolesti ramen při spánku 
na boku
Lamely se pod tlakem ramene stla-
čí hlouběji - rameno se zaboří 
a páteř zůstává v přirozeném tvaru
Lamely jsou navíc změkčeny vrtá-
ním - menší tlak na ramena

Prodloužená záruka 5 let
Případnou závadu opravíme nebo 
vyměníme i po vypršení standardní 
záruční lhůty 2 let

Přídavná lišta zamezuje deformaci 
okrajů matrace
Rovnoměrně podpírá matraci po celé 
ploše
Prodlužuje životnost matrace

1 2

3 4

Máte po celém dni těžké a unavené nohy?
Ruční polohování hlavy a nohou pomocí textilních úchytů 
Tiché polohování  - speciální typ kování, které necvaká
Zvednutí nožní části přispívá k uvolnění unavených no-
hou, zlepšuje krevní oběh
Zvednutí zádové části pro pohodlné čtení, sledování TV, 
pomáhá při rýmě a nachlazení, usnadňuje dýchání
Pevná středová část - vyšší pohodlí při sezení

Cena:  4 980,- Kč

Rošt má také tyto funkce. Více na str. 4 - 5 



DŮKLADNĚ KOPÍRUJE KŘIVKY TĚLA
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Nejpřizpůsobivější lamelový rošt z naší nabídky. Díky vysokému počtu úzkých lamel citlivě reaguje na 
každý Váš pohyb a změnu polohy. Rošt s 42 lamelami dokáže velmi dobře spolupracovat s matrací 
a rovnoměrně roznášet váhu těla. Pomáhá snižovat protitlak na tělo, abyste se ráno neprobouzeli 
ztuhlí a otlačení.

Cena:  4 340,- Kč

MÉNĚ PRACHU POD MATRACÍ ULEVÍ RAMENŮM PŘI SPÁNKU 
NA BOKU

VYŠŠÍ FLEXIBILITA LŮŽKAZPEVNÍ ZÁDA PODLE POTŘEBY

Celý povrch roštu je opatřen fólií 
- pod matrací se zachytává méně 
prachu a snadno se stírá
Do roštu neproniká vlhkost 
- nevytváří se prostředí pro výskyt 
bakterií a plísní
Vhodný pro alergiky
Fólie chrání matraci před zatrhá-
váním potahu

Ramenní kolébka pomáhá zmírnit 
otlačení a bolesti ramen při spán-
ku na boku
Lamely se pod tlakem ramene 
stlačí hlouběji - rameno se může 
zabořit a páteř zůstává v přiroze-
ném tvaru

Vysoký počet úzkých lamel de-
tailně kopíruje zakřivení těla 
Čím více lamel, tím je lůžko pruž-
nější - vlastnosti matrace lépe 
vyniknou
Snižuje tlak na tělo - omezuje 
potřebu často se otáčet 

Nastavení tuhosti zádové oblasti 
pomocí posuvných objímek podle 
Vašich potřeb
Volba tužší nebo měkčí střední 
části lůžka

1 2

3 4

Máte po celém dni těžké a unavené nohy?
Ruční polohování hlavy a nohou pomocí textilních 
úchytů 
Tiché polohování  - speciální typ kování, které necvaká
Zvednutí nožní části přispívá k uvolnění unavených 
nohou, zlepšuje krevní oběh
Zvednutí zádové části pro pohodlné čtení, sledování 
TV, pomáhá při rýmě a nachlazení, usnadňuje dýchání
Pevná středová část - vyšší pohodlí při sezení

Cena:  5 400,- Kč

Rošt má také tyto funkce. Více na str. 4 - 5 



PORTOFLEX
KOMBI P
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POMOCNÍK PŘI NEDOSTATKU MÍSTA

Lamelový rošt Portolex Kombi P umožňuje využít celý úložný prostor pod postelí.  K uloženým věcem 
pod postelí se pohodlně dostanete z boku, snadnému zvednutí roštu napomáhá píst.

Cena:  4 660,- Kč

ŠETŘÍ MÍSTO V LOŽNICI RUŠÍ VÁŠ SPÁNEK VRZÁNÍ 
ROŠTU?

JEDNODUCHÁ MANIPULACEDOSTAŇTE SE K ULOŽENÝM 
VĚCEM BEZ NÁMAHY 

Jednoduchý a pohodlný přístup 
k úložnému prostoru z boku
Můžete využít celý úložný prostor 
pod postelí

Plastové podložky mezi dřevěný-
mi spoji roštu zamezují vrzání
Klidný a nerušený spánek po 
celou noc

Snadné zvednutí roštu pomocí 
úchytu z textilního popruhu
Zatažením za popruh se zvedne 
výklopná část roštu

Výklopný rám roštu pomáhají 
zvedat písty
Do úložného prostoru se dosta-
nete jednoduše a bez námahy

1 2

3 4

Výklopný rošt s přístupem z boku 
do celého úložného prostoru

Cena:  3 600,- KčTIP: nabízíme také ve variantě s nižší konstrukcí

Rošt má také tyto funkce. Více na str. 4 - 5 

Rošt má tyto funkce. Více na str. 4 - 5 



Ručně polohovací rošt s přístupem do úložného prostoru zepředu potvrzuje, že praktické spaní může 
být i pohodlné. Rošt se skvěle hodí do menších prostor, nožní část je možné vyklopit a všechny ne-
zbytné věci pohodlně uklidit pod lůžko. Zároveň lze nastavit zádovou i nožní část do oblíbené rela-
xační polohy.

Cena:  5 190,- Kč

ŠETŘÍ MÍSTO V LOŽNICI DOSTAŇTE SE K ULOŽENÝM 
VĚCEM BEZ NÁMAHY 

JEDNODUCHÁ MANIPULACEMÁTE TĚŽKÉ A UNAVENÉ NOHY?

Jednoduchý a pohodlný přístup 
k úložnému prostoru zepředu
Můžete využít ½ úložného prostoru 
pod lůžkem

Výklopnou část roštu pomáhají 
zvedat písty
Do úložného prostoru se dosta-
nete jednoduše a bez námahy

Snadné zvednutí roštu pomocí 
úchytu z textilního popruhu
Zatažením za popruh se zvedne 
výklopná část roštu

Ruční polohování hlavy a nohou 
pomocí textilních úchytů 
Zvednutí nožní části přispívá k uvol-
nění unavených nohou, zlepšuje 
krevní oběh
Zvednutí zádové části pro pohodl-
né čtení, sledování TV, usnadňuje 
dýchání při rýmě a nachlazení
Pevná středová část - vyšší pohodlí 
při sezení

1

3 4

2

Výklopný rošt s přístupem 
zepředu do 1/2 úložného prostoru

PORTOFLEX 
HN P 

13

Cena:  4 130,- Kč
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SPOJENÍ RELAXACE A ÚČELNÉHO 
ŘEŠENÍ

TIP: nabízíme také ve variantě s nižší konstrukcí

Rošt má tyto funkce. Více na str. 4 - 5 

Rošt má také tyto funkce. Více na str. 4 - 5 
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PORTOFLEX
MEGA VYŠŠÍ ZÁTĚŽ MĚ NEZLOMÍ 

Rošt je přizpůsobený pro vyšší zátěž. Zpevněná konstrukce roštu zaručuje zdravou a potřebnou opo-
ru těla až do 150 kg. Lamely v pružných pouzdrech dobře reagují na zatížení a lépe pruží. Pružná 
lehací plocha usnadňuje pohyb a přetáčení se na lůžku.

Cena:  4 130,- Kč

HODNOTNÝ SPÁNEK I PŘI PÁR 
KILECH NAVÍC

PŘIZPŮSOBÍ SE TVARU A POLO-
ZE TĚLA 

MENŠÍ TLAK NA RAMENAZPEVNÍ ZÁDA PODLE POTŘEBY

Zpevněná konstrukce - zesílené 
lamely, bočnice, kapsy a vyšší 
počet bederních výztuh zajistí 
vyšší nosnost a stabilitu lůžka
Nosnost cca 150 kg

Pružně uchycené lamely se natá-
čejí a přizpůsobují se poloze těla
Lehací plocha pruží i na kraji 
lůžka, kde běžná pouzdra nepru-
ží - komfortní spaní a snadnější 
otáčení těla při spánku
Odolnost proti poškození při 
prudkému dosednutí na lůžko

Lamely v ramenní oblasti jsou 
změkčeny vrtáním 
Provrtaná lamela je pružnější – 
pomáhá zmírnit tlak na ramena

Nastavení tuhosti bederní oblasti 
pomocí posuvných objímek pod-
le Vašich potřeb
Zvýšený počet posuvných objí-
mek pro vyšší stabilitu v oblasti 
beder
Volba tužší nebo měkčí střední 
části lůžka

1 2

3 4

Máte po celém dni těžké a unavené nohy?
Ruční polohování hlavy a nohou pomocí textilních úchytů 
Zvednutí nožní části přispívá k uvolnění unavených no-
hou, zlepšuje krevní oběh
Zvednutí zádové části pro pohodlné čtení, sledování TV, 
pomáhá při rýmě a nachlazení, usnadňuje dýchání
Pevná středová část - vyšší pohodlí při sezení

Cena:  5 190,- Kč

Rošt má také tyto funkce. Více na str. 4 - 5 



ŠETŘÍM ZÁDA I PENĚŽENKU

Rošt je navržen pro extrémní zatížení až do 180 kg. Speciální plastové lamely s vysokou odolností 
umožňují správnou oporu těla pro osoby vyžadující vysokou nosnost lůžka. Omyvatelné plastové la-
mely spolu s fóliovou úpravou bočnic udržují hygienické prostředí lůžka, proto je doporučován také 
pro alergiky.

PORADÍ SI S VYSOKÝM 
ZATÍŽENÍM

PRACH NEMÁ ŠANCI 

ULEVÍ RAMENŮM PŘI SPÁNKU 
NA BOKU

DELŠÍ ŽIVOTNOST MATRACE

Speciální plastové lamely s vysokou 
odolností
Nosnost cca 180 kg

Omyvatelné plastové lamely za-
jišťují vysokou hygienu lůžka
Dřevěný rám s metalickou fólií 
zabraňuje pronikání vlhkosti do 
roštu – nevytváří se prostředí pro 
výskyt bakterií a plísní
Zamezuje zachytávání prachu 
pod matrací
Doporučeno pro alergiky

Ramenní kolébka pomáhá zmírnit 
otlačení a bolesti ramen při spán-
ku na boku
Lamely se pod tlakem ramene 
stlačí hlouběji - rameno se může 
zabořit a páteř zůstává v přiroze-
ném tvaru

Přídavná lišta zamezuje deforma-
ci okrajů matrace
Rovnoměrně podpírá matraci 
po celé ploše
Prodlužuje životnost matrace

1 2

3 4

Cena:  5 830,- Kč

ŘEŠENÍ PRO VYŠŠÍ HMOTNOST 
I ALERGIKY

Máte po celém dni těžké a unavené nohy?
Ruční polohování hlavy a nohou pomocí textilních 
úchytů 
Tiché polohování - speciální typ kování, které necvaká
Zvednutí nožní části přispívá k uvolnění unavených 
nohou, zlepšuje krevní oběh
Zvednutí zádové části pro pohodlné čtení, sledování 
TV, pomáhá při rýmě a nachlazení, usnadňuje dýchání
Pevná středová část - vyšší pohodlí při sezení

PLASTOFLEX

15

Cena:  6 890,- Kč
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Rošt má také tuto funkci. Více na str. 4 - 5 



OSOBITÝ PŘÍSTUP K VAŠIM POTŘEBÁM

16

VARION
V
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Lehací plochu roštu tvoří výkyvné talíře, které podepírají tělo v každém bodu, rovnoměrně reagují 
na zátěž a přizpůsobí se jakýmkoliv tělesným proporcím.  Předností roštu je individuální nastavení 
pružnosti lehací plochy v oblasti ramen a beder. Tuhost lůžka si můžete v těchto oblastech kdykoliv 
upravit, aby lůžko vyhovovalo momentální potřebě (například při změně váhy).

Cena:  8 900,- Kč

PŘIZPŮSOBÍ SE KAŽDÉ POSTAVĚ UPRAVTE SI LŮŽKO PODLE SEBE

ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVADELŠÍ ŽIVOTNOST MATRACE

Talíře se pohybují ve všech směrech 
- dokonale kopírují zátěž těla 
Rovnoměrně pruží na kraji i upro-
střed lůžka
Vhodné pro osoby vyžadující maxi-
mální komfort, osoby s rozdílnými 
tělesnými proporcemi či zdravotními 
handicapy 

Individuální regulace tuhosti talí-
řů v ramenní a bederní oblasti
2 stupně tuhosti nastavitelných 
talířů

Dřevěný rám roštu je opatřen fólií 
– jednoduchá údržba
Do roštu neproniká vlhkost - 
nevytváří se prostředí pro výskyt 
bakterií a plísní
Vhodný pro alergiky

Přídavná lišta zamezí deformaci 
okrajů matrace
Rovnoměrně podpírá matraci 
po celé ploše
Prodlužuje životnost matrace

1 2

3 4

Máte po celém dni těžké a unavené nohy?
Ruční polohování hlavy a nohou pomocí textilních úchytů 
Polohování zádové části až do sedu
Zvednutí nožní části přispívá k uvolnění unavených no-
hou, zlepšuje krevní oběh
Zvednutí zádové části pro pohodlné čtení, sledování TV, 
pomáhá při rýmě a nachlazení, usnadňuje dýchání
Pevná středová část - vyšší pohodlí při sezení

Cena:  9 900,- Kč



Motorové rošty

BĚŽNÉ SPANÍ
ÚLOŽNÉ PROSTORY
SPECIFICKÉ POTŘEBY
NEJVYŠŠÍ POHODLÍ A RELAXACE



Základní verze motorového roštu podporuje optimální rozložení váhy těla na matraci. Vhodnou rela-
xační polohu hlavové a nožní oblasti nastavíte pouhým stiskem tlačítka. Rošt je svou výškou přizpů-
soben do nízkého lůžka, aby se matrace dobře usadila v postelovém rámu a nepřečnívala.

KOMFORTNÍ ODPOČINEK MÁTE NÍZKOU KONSTRUKCI 
POSTELE? 

MÉNĚ PRACHU POD MATRACÍMENŠÍ TLAK NA RAMENA

2 motory nezávisle polohují oblast 
hlavy a nohou
Polohování hlavové části pro poho-
dlné čtení a odpočinek
Polohování nožní části uleví unave-
ným nohám, zlepšuje krevní oběh

Výška roštu pouhých 7 cm
Matrace se dobře usadí v posteli 
s nízkým rámem

Lamely opatřeny fólií -  pod mat-
rací se zachytává méně prachu 
a snadno se stírá 
Do roštu neproniká vlhkost – 
nevytváří se prostředí pro výskyt 
bakterií a plísní
Fólie chrání matraci před zatrhá-
váním potahu

Lamely v ramenní oblasti jsou 
změkčeny vrtáním 
Provrtaná lamela je pružnější – 
pomáhá zmírnit tlak na ramena

1 2

3 4

Cena:  6 980,- Kč

RELAX, KTERÝ SI MŮŽETE DOVOLIT

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
Pro pohodlnější ovládání roštu si zvolte variantu 
s dálkovým bezšňůrovým ovládáním.

18

T
IP

DUOSTAR
MOTOR

Cena:  7 980,- Kč

Rošt má také tyto funkce. Více na str. 4 - 5 



ŠETŘÍM ZÁDA I PENĚŽENKUPRO MILOVNÍKY POHODLÍ

Motorový rošt s dálkovým bezšňůrovým ovládáním umožňuje nezávislé polohování hlavy a nohou.  
Lamely uchycené v pružných pouzdrech dvojí tuhosti člení lehací plochu do 7 anatomických zón, 
které poskytují individuální oporu každé části těla. K příjemnému spaní přispívají pružně uchycené 
lamely, které se lépe poddají zátěži a přizpůsobí se tělu. 

Cena:  9 300,- Kč

KOMFORTNÍ ODPOČINEK MATRACE ZŮSTANE NA SVÉM 
MÍSTĚ

ZPEVNÍ ZÁDA PODLE POTŘEBYPŘIZPŮSOBÍ SE TVARU A POLO-
ZE TĚLA 

2 motory nezávisle polohují oblast 
hlavy a nohou
Polohování hlavové části pro poho-
dlné čtení a odpočinek
Polohování nožní části uleví unave-
ným nohám, zlepšuje krevní oběh

Madlo zabraňuje posunu matrace 
při polohování
Vyšší stabilita matrace
Při polohování lůžka matrace 
zůstane na svém místě

S dálkovým bezšňůrovým ovládáním

Nastavení tuhosti bederní oblasti 
pomocí posuvných objímek podle 
Vašich potřeb
Volba tužší nebo měkčí střední 
části lůžka

Pružně uchycené lamely se natáčejí 
a přizpůsobují se poloze těla
Lehací plocha pruží i na kraji lůžka, 
kde běžná pouzdra nepruží - kom-
fortní spaní a snadnější otáčení těla 
při spánku
Vyšší nosnost - odolnost proti poško-
zení při prudkému dosednutí na 
lůžko

1 2

3 4

19

PORTOFLEX 
MOTOR STANDARD

MATRACE SAGITA 

Oboustranná matrace Sagita splňuje vysoké nároky 
na kvalitu, prodyšnost, životnost a pohodlí během 
spánku.

Pro partnerské pohodlí

T
IP

Rošt má také tyto funkce. Více na str. 4 - 5 



Nejnižší motorový rošt z naší nabídky je dobrým pomocníkem pro regeneraci sil a zároveň pomůže 
vyřešit problém s nedostatkem místa. Unikátní řešení motoru dovoluje využít úložný prostor pod po-
stelí, protože motor nezabírá pod postelí žádné místo.

KOMFORTNÍ ODPOČINEK MÁTE MÁLO MÍSTA? VYUŽIJTE 
ÚLOŽNÝ PROSTOR POD 
POSTELÍ

MATRACE ZŮSTANE NA SVÉM 
MÍSTĚ

MÉNĚ PRACHU POD MATRACÍ

Speciální systém s motory na boč-
nici roštu – lze využít úložný prostor 
pod postelí 
2 motory nezávisle polohují oblast 
hlavy a nohou
Polohování hlavové části pro poho-
dlné čtení a odpočinek
Polohování nožní části uleví unave-
ným nohám, zlepšuje krevní oběh

Plochý design motoru - motor ne-
zasahuje do úložného prostoru
Umožňuje plně využít výsuvný 
úložný prostor pod postelí

Madlo zabraňuje posunu matrace 
při polohování
Vyšší stabilita matrace
Při polohování lůžka matrace 
zůstane na svém místě

Celý povrch roštu je opatřen fólií 
- pod matrací se zachytává méně 
prachu a snadno se stírá
Do roštu neproniká vlhkost - 
nevytváří se prostředí pro výskyt 
bakterií a plísní
Vhodný pro alergiky
Fólie chrání matraci před zatrhá-
váním potahu

1 2

3 4

Cena:  14 190,- Kč

ULEVÍ TĚLU I PŘEPLNĚNÝM SKŘÍNÍM
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LUSSOFLEX 
MOTOR 

20

Motorový rošt s úložným prostorem 
pod postelí 

TIP: nabízíme také ve variantě bez přídavné lišty

Cena:  17 160,- Kč

S dálkovým bezšňůrovým ovládáním

S dálkovým bezšňůrovým ovládáním

Cena:  13 340,- Kč

Cena:  16 310,- Kč

Rošt má také tyto funkce. Více na str. 4 - 5 

Rošt má také tyto funkce. Více na str. 4 - 5 



ŠETŘÍM ZÁDA I PENĚŽENKU

Chcete si dopřát pohodlí v podobě motorového roštu a zároveň využívat úložný prostor pod postelí?
Rošt Portolex Motor P nabízí oboje. Rošt umožňuje snadný přístup do 1/3 úložného prostoru v nožní 
části. Výklopnou část roštu pomáhají zvedat písty, abyste se do úložného prostoru dostali jednoduše 
a bez námahy.

KOMFORTNÍ ODPOČINEK ŠETŘÍ MÍSTO V LOŽNICI

2 motory nezávisle polohují oblast 
hlavy a nohou
Polohování hlavové části pro poho-
dlné čtení a odpočinek
Polohování nožní části uleví unave-
ným nohám, zlepšuje krevní oběh

Jednoduchý a pohodlný přístup 
k úložnému prostoru zepředu
Můžete využít 1/3 úložného pro-
storu pod lůžkem

1 2

PORTOFLEX 
MOTOR P

POHODLNÝ PŘÍSTUP DO ÚLOŽNÉHO 
PROSTORU

T
IP
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MATRACE ZŮSTANE NA SVÉM 
MÍSTĚ

Madlo zabraňuje posunu matrace 
při polohování
Vyšší stabilita matrace
Při polohování lůžka matrace 
zůstane na svém místě

4K ULOŽENÝM VĚCEM BEZ 
NÁMAHY

Výklopnou část roštu pomáhají 
zvedat písty
Do úložného prostoru se dostanete 
jednoduše a bez námahy

3

Cena:  15 770,- Kč

S dálkovým bezšňůrovým ovládáním

Rošt má také tyto funkce. Více na str. 4 - 5 

MATRACE CAPELLA 

Matrace Capella z líné pěny garantuje vysoký komfort
a kvalitu.

Vaše záda a klouby to ocení



Motorový rošt Portolex Motor Mega je určen pro ty, kteří si chtějí užít opravdový komfort i při pár ki-
lech navíc. Bez námahy si můžete nastavit polohu lůžka, která Vám usnadní čtení, sledování televize 
nebo uleví nohám. Konstrukce roštu je přizpůsobena zátěži do 150 kg.

HODNOTNÝ SPÁNEK I PŘI PÁR 
KILECH NAVÍC 

KOMFORTNÍ ODPOČINEK

MENŠÍ TLAK NA RAMENAZPEVNÍ ZÁDA PODLE POTŘEBY

Zpevněná konstrukce - zesílené 
lamely, bočnice, kapsy, vyztužené 
kovové součásti motoru a vyšší 
počet bederních výztuh zajistí vyšší 
nosnost a stabilitu lůžka
Nosnost cca 150 kg

2 motory nezávisle polohují 
oblast hlavy a nohou
Polohování zádové části pro poho-
dlné čtení a odpočinek
Polohování nožní části uleví unave-
ným nohám, zlepšuje krevní oběh

Lamely v ramenní oblasti jsou 
změkčeny vrtáním 
Provrtaná lamela je pružnější 
- pomáhá zmírnit tlak na ramena

Nastavení tuhosti bederní oblasti 
pomocí posuvných objímek pod-
le Vašich potřeb
Zvýšený počet posuvných objí-
mek pro vyšší stabilitu v oblasti 
beder
Volba tužší nebo měkčí střední 
části lůžka

1 2

3 4

T
IP

PORTOFLEX
MOTOR MEGA

ODPOVĚĎ NA ZVÝŠENÉ NÁROKY 
NA NOSNOST A POHODLÍ

22

MATRACE MEDI VITA PLUS

Latexová matrace Medi Vita Plus je výjimečně pružná, 
proto je ideální pro motorové rošty. 

Spaní jako v bavlnce

Cena:  12 300,- Kč

S dálkovým bezšňůrovým ovládáním

Rošt má také tyto funkce. Více na str. 4 - 5 



ŠETŘÍM ZÁDA I PENĚŽENKU

Rošt se při polohování zad zároveň posunuje k čelu lůžka, abyste pohodlně dosáhli na noční stolek.  
Talířový povrch má nejlepší pružící vlastnosti ze všech typů roštů – maximálně se přizpůsobí tělu. Na-
stavitelné talíře v oblasti ramen a beder umožňují upravit si tuhost lůžka podle svých představ. 

PŘIZPŮSOBÍ SE KAŽDÉ POSTAVĚ KOMFORTNÍ ODPOČINEK

ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVANOČNÍ STOLEK VŽDY PO RUCE 

Talíře se pohybují ve všech smě-
rech – dokonale kopírují zátěž těla 
Přizpůsobí se jakýmkoliv tělesným 
proporcím
Rovnoměrně pruží na kraji i upro-
střed lůžka 
Individuální regulace tuhosti talířů 
v ramenní a bederní oblasti 
do 2 stupňů tuhosti

2 motory nezávisle polohují ob-
last hlavy a nohou
Polohování hlavové části pro 
pohodlné čtení a odpočinek
Polohování nožní části uleví una-
veným nohám, zlepšuje krevní 
oběh

Dřevěný rám roštu je opatřen fólií 
- jednoduchá údržba
Do roštu neproniká vlhkost 
- nevytváří se prostředí pro výskyt 
bakterií a plísní
Vhodný pro alergiky

Při polohování zádové části se rošt 
odsune zpět k čelu lůžka - nemění 
svoji polohu vůči nočnímu stolku 
Na noční stolek snadno dosáhnete

1 2

3 4

VARION 
MOTOR EXTRA

T
IP
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POHODLÍ ŠITÉ TĚLU NA MÍRU

SPÍTE RÁDI NA BOKU? 
Pro pohodlný spánek na boku si změkčete 
talíře v ramenní oblasti.

Cena:  29 870,- Kč

S dálkovým bezšňůrovým ovládáním

Rošt má také tuto funkci. Více na str. 4 - 5 

měkčí

Cena:  26 900,- Kč



Sledujete rádi televizi nebo si často čtete v posteli? Takto strávený volný čas může být ještě poho-
dlnější. Rošt se při polohování zádové části odsune do zadu k čelu lůžka. Noční stolek tak zůstane 
pořád na dosah. Sklenici vody, knihu nebo ovladač si můžete pohodlně odložit, aniž byste se museli 
za stolkem otáčet. 

KOMFORTNÍ ODPOČINEK NOČNÍ STOLEK VŽDY PO RUCE 

VYŠŠÍ FLEXIBILITA LŮŽKAMÉNĚ PRACHU POD MATRACÍ

2 motory nezávisle polohují oblast 
hlavy a nohou
Polohování hlavové části pro poho-
dlné čtení a odpočinek
Polohování nožní části uleví unave-
ným nohám, zlepšuje krevní oběh

Při polohování zádové části se 
rošt odsune zpět k čelu lůžka 
- nemění svoji polohu vůči 
nočnímu stolku 
Na noční stolek snadno dosáh-
nete

Vysoký počet úzkých lamel de-
tailně kopíruje zakřivení těla 
Čím více lamel, tím je lůžko pruž-
nější - vlastnosti matrace lépe 
vyniknou
Snižuje tlak na tělo - omezuje 
potřebu často se otáčet 

Celý povrch roštu je opatřen fólií 
- pod matrací se zachytává méně 
prachu a snadno se stírá
Do roštu neproniká vlhkost - nevy-
tváří se prostředí pro výskyt bakterií 
a plísní
Vhodný pro alergiky
Fólie chrání matraci před zatrhává-
ním potahu

1 2

3 4

VŠE POTŘEBNÉ NA DOSAH RUKY

MATRACE MAIA 

T
IP

TRIOFLEX
MOTOR EXTRA

Matrace Maia s vyztuženou bederní oblastí je přizpůso-
bena pro časté sezení v posteli.

Ještě větší pohodlí při čtení
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Cena:  19 700,- Kč

Cena:  22 670,- Kč

S dálkovým bezšňůrovým ovládáním

Rošt má také tyto funkce. Více na str. 4 - 5 



ŠETŘÍM ZÁDA I PENĚŽENKU

FUNKCE MEMORY

Individuální polohování hlavové, zádové, stehenní a lýtkové části umožňuje až 16 variant poloh. Sa-
mostatná regulace hlavy a zad je ideální v situaci, pokud máte problémy s krční páteří. Potažení roštu 
fólií zabraňuje pronikání vlhkosti do roštu. Uvnitř lůžka se udržuje zdravé prostředí - nevytváří se 
plísně ani bakterie.

ERGONOMICKÉ TVAROVÁNÍ MÁTE MÁLO MÍSTA? VYUŽIJTE 
ÚLOŽNÝ PROSTOR POD POSTELÍ

DELŠÍ ŽIVOTNOST MATRACESNADNĚJŠÍ ORIENTACE VE TMĚ 

4 motory umožňují nastavit až 16 
poloh - polohování hlavové, beder-
ní, stehenní a lýtkové části
Ergonomické tvarování zádové 
části
Polohování hlavové části pro poho-
dlné čtení a odpočinek
Polohování nožní části uleví unave-
ným nohám, zlepšuje krevní oběh

Plochý design motoru - motor ne-
zasahuje do úložného prostoru
Umožňuje plně využít výsuvný 
úložný prostor pod postelí

Lamely jsou až do konce roštu – 
matrace je rovnoměrně podepře-
ná po celé ploše
Nedochází k deformaci okrajů 
matrace
Delší životnost matrace

Při nočním vstávání z postele se 
automaticky rozsvítí tlumené světlo 
na řídící jednotce
Světelný senzor na řídící jednotce 
zaznamená pohyb při odchodu 
z lůžka
Řídící jednotka funguje také jako 
zásuvka – umožňuje připojit až 2 
elektrické spotřebiče k elektrické 
síti

1 2

3 4

LUSSOFLEX MOTOR 
QUATTRO MEMORY

T
IP

Ovladač u roštů typu QUATTRO je vybaven funkcí 
MEMORY
2 oblíbené polohy odpočinku lze uložit do paměti 
ovladače
Do výchozí rovné polohy uvedete rošt zmáčknutím 
tlačítka na stojanu

Užijte si relax v oblíbené pozici
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ROZMANITÉ MOŽNOSTI ODPOČINKU

30

Cena:  27 400,- Kč

S dálkovým bezšňůrovým ovládáním

Rošt má také tyto funkce. Více na str. 4 - 5 



Variabilní systém polohování Vás překvapí možnostmi relaxace, které rošt nabízí. Můžete si samostat-
ně polohovat hlavu, záda, stehna i lýtka. Díky vysokému počtu úzkých lamel se výborně přizpůsobí 
tělu a dobře reaguje na každý Váš sebemenší pohyb na lůžku. Bezšňůrové ovládání s funkcí MEMO-
RY umožňuje uložit si do paměti 2 nejoblíbenější polohy odpočinku.

ERGONOMICKÉ TVAROVÁNÍ MÁTE MÁLO MÍSTA? VYUŽIJTE 
ÚLOŽNÝ PROSTOR POD 
POSTELÍ

VYŠŠÍ FLEXIBILITA LŮŽKASNADNĚJŠÍ ORIENTACE VE TMĚ 

4 motory umožňují nastavit až 16 poloh 
- polohování hlavové, bederní, stehen-
ní a lýtkové části
Ergonomické tvarování zádové části
Polohování hlavové části pro pohodlné 
čtení a odpočinek
Polohování nožní části uleví unaveným 
nohám, zlepšuje krevní oběh

Plochý design motoru - motor ne-
zasahuje do úložného prostoru
Umožňuje plně využít výsuvný 
úložný prostor pod postelí

Vysoký počet úzkých lamel citlivě 
kopíruje tělo
Snižuje tlak na tělo – omezuje 
potřebu často se otáčet 
Lamely jsou až do konce roštu – 
matrace je rovnoměrně podepře-
ná po celé ploše
Nedochází k deformaci okrajů 
matrace

Při nočním vstávání z postele se 
automaticky rozsvítí tlumené světlo na 
řídící jednotce
Světelný senzor na řídící jednotce za-
znamená pohyb při odchodu z lůžka
Řídící jednotka funguje také jako 
zásuvka – umožňuje připojit až 2 elek-
trické spotřebiče k elektrické síti 

1 2

3 4

VARIANTY POLOHOVÁNÍ 
MOTORŮ QUATTRO

T
IP

TRIOFLEX MOTOR 
QUATTRO MEMORY
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RELAXAČNÍ POLOHY, KTERÉ VÁS 
PŘEKVAPÍ

Polohování zádové části pro pohodlné čtení, sledování TV, pomáhá při rýmě 
a nachlazení, usnadňuje dýchání, zmírňuje bolesti zad.

Při cévních nemocech, únavě, otocích 
Při nízkém krevním tlaku, mdlobách, úrazech

Při kloubních onemocněních
Protibolestivá uvolněná poloha

Polohování nožní části pomáhá:

Cena:  28 400,- Kč

S dálkovým bezšňůrovým ovládáním

Rošt má také tyto funkce. Více na str. 4 - 5 



ŠETŘÍM ZÁDA I PENĚŽENKU

Příjemná uvolňující masáž v pohodlí domova
Pomáhá uvolnit ztuhlé svaly, odbourat nahromaděný stres 
Regulace intenzity masážních vibrací podle individuálních potřeb
Ideální doplněk rovných i polohovacích lamelových roštů 

DRŽÁK 
MATRACEZAMEZÍ KLOUZÁNÍ MATRACE

Vyšší stabilita matrace při polohování lůžka
Při polohování lůžka matrace zůstane na svém místě
Držák je standardně dodáván ke všem motorovým roštům (kromě roštu Duostar Motor)
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MASÁŽNÍ
SETUVOLNÍ TĚLO I MYSL

Cena:  7 140,- Kč

Cena:     300,- Kč
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