


Na konci dlhého a nároèného dòa sa každý 

pracujúci èlovek teší na chví¾u, keï si koneène 

¾ahne do postele. Žijeme v dobe, kedy èasu na 

spánok a oddych nie je ve¾mi nazvyš a každý deò 

sa snažíme žiś naplno. Preto nie je niè lepšie 

ako deò zaèatý s úsmevom a pocitom, že máme 

v sebe energiu na rozdávanie.

Nie je dôležité, aby èlovek spal dlho, ale aby 

aj poèas krátkeho spánku doprial svojmu telu 

nerušený a pokojný oddych, uvo¾nil myse¾ a do-

siahol tak kompletnú regeneráciu organizmu. 

Ležiace telo by malo byś vo svojom prirodzenom 

fyziologickom tvare a chrbtica v rovine.

Výber kvalitného matraca a roštu je rovnako 

dôležitý ako pohodlná obuv, èi obleèenie.

Podobné veci, ktoré nám dennodenne slúžia, 

by sme si mali vyberaś hlavne pod¾a ich úžitko-

vých vlastností a funkcií, na ktoré sú stavané, 

aby nám pri ich používaní prinášali pocit pohod-

lia a samozrejme dobre vplývali aj zo zdravotné-

ho h¾adiska.

Prvým základným krokom na ceste dosiah-

nuś výdatný a zdravý spánok je správny výber 

zdravotného matraca v kombinácii s kvalitným 

lamelovým roštom.

Pýtate sa èi nestaèí iba matrac a preèo je tak 

dôležitý aj lamelový rošt? Dôvodov je viacero:

– lamelový rošt zabezpeèuje vetranie matra-

ca odspodu

– váha ležiaceho tela sa prenáša z matraca 

na rošt, èím sa matrac chráni pred preležaním

– rošt prispieva k tomu, aby ležiace telo bolo 

v správnej polohe a chrbtica v rovine

– predpäté lamely pod matracom pružia a sú 

uložené v rôznych typoch puzdier usporiadaných 

do nieko¾kých zón, èím je zaistená ešte lepšia 

podpora tela do správnej polohy

– rošt vïaka všetkým svojím vlastnostiam 

predlžuje životnosś matraca

Firma Mrava, s. r. o. je popredný slovenský vý-

robca lamelových roštov. Už nieko¾ko rokov na 

trhu ponúkame kvalitné výrobky, vyvinuté pod¾a 

najnovších európskych trendov, so stále lepšími 

úžitkovými vlastnosśami pre zdravý spánok.

Vïaka našim dlhoroèným skúsenostiam Vám 

prinášame široký sortiment lamelových roštov 

vyrobených z nezávadných prírodných materiá-

lov, v ktorom nájdete exkluzívne rošty pre ná-

roèných zákazníkov, ale aj cenovo prijate¾né roš-

ty s rôznymi doplnkami.

Kvalita výrobkov, flexibilita pracovníkov, 

rýchle vybavenie požiadaviek a krátke dodacie 

lehoty prispievajú k spokojnosti ako našich ob-

chodných partnerov, tak aj zákazníkov.

Keïže je pre nás na prvom mieste kvalita 

a funkènosś výrobkov, pri ich výrobe používame 

modernú technológiu a hotové výrobky pravi-

delne testujeme.

Vzh¾adom na to, aký je výber lôžka dôležitý, 

odporúèame dobre si premyslieś, èi sa rozhod-

nete pre lacný výrobok s nízkou kvalitou alebo 

si radšej necháte poradiś odborníkmi.

Tešíme sa na Váš záujem o naše lamelové 

rošty a radi Vám poradíme pri ich výbere.

kolektív firmy Mrava, s. r. o.

r o š t y 
E X C L U S I V E

r o š t y 
C O M F O R T

r o š t y 
S T A N D A R D

r o š t y 
E C O N O M Y

O zdravom spánku

EXCLUSIVE, EXCLUSIVE HN, EXCLUSIVE mobil

AIR T5, AIR HN T5, AIR mobil T5

TRIPLE T12, TRIPLE lazy, TRIPLE HN T12, TRIPLE mobil T12

FYZIO T5, FYZIO HN T5

SUPER T5, SUPER HN T5, SUPER mobil T5

DOUBLE T5, DOUBLE BVM T5, DOUBLE maxi T8, DOUBLE HN T5, 
DOUBLE maxi HN T8, DOUBLE mobil T5

SINGLE T5, SINGLE HN T5

KLASIK rolo, KLASIK, KLASIK HN

ŠTANDARD, ŠTANDARD HN

MASÍV rolo, MASÍV v ráme, MASÍV HN, MASÍV mobil



T5, (T8, T12) H 2H

Systém GARANTA – GM, GP

NOHY

– spevnenie stredovej èasti roštu zdvojením 5, 

8 alebo 12-tich lamiel s možnosśou nastavenia 

ich tvrdosti pomocou posuvných opaskov

– polohovate¾ná hlava u pevných roštov

Systém GARANTA – systém umožòujúci prístup do úložného priestoru.

„GM – GARANTA MANUAL“ – dvihnutím pomocou mechanického kovania,

„GP – GARANTA PIEST“ – dvihnutím pomocou plynových piestov.

Lamelové rošty sa vyrábajú o 4 cm kratšie a o 0,5 cm užšie ako je èistý vnútorný rozmer postele. Príklad: pre rozmer postele 200 x 90 cm sa objednaný rošt 

200 x 90 cm vyrobí v skutoènom rozmere 196 x 89,5 cm. Pri objednávaní presného rozmeru je potrebné uviesś poznámku PR – „presný rozmer“ – vtedy sa rošt 

vyhotoví presne pod¾a uvedeného rozmeru.

GM – GARANTA MANUAL GP – GARANTA PIEST

NOHY – 4 ks nôh pripevnených na rám roštu pre samonosnosś roštu

nepolohovate¾ný 

rošt

rošt polohovate¾ný 

elektricky

záruèná doba 

3 roky

záruèná doba 

5 rokov

rošt polohovate¾ný 

manuálne

nesadaś na koniec 

napolohovanej èasti roštu

záruèná doba 

2 roky

bezdrôtové dia¾kové 

ovládanie

LEGENDA:

– dvakrát zalomená polohovacia èasś hlavy

ZÁRUKA

ROKY
2

INFRA ZÁRUKA

ROKY
3

ZÁRUKA

ROKOV
5



Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

11 cm do 120 kg 220/100 H, NOHY

Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

11 cm do 120 kg 220/100 NOHY

Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

12 cm do 120 kg 220/100 –

– exkluzívny lamelový rošt nepolohovate¾ný

– nastavite¾ný bodový pružiaci systém

– 7 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní

– vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

– exkluzívny lamelový rošt polohovate¾ný 

– nastavite¾ný bodový pružiaci systém

– 7 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní

– vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

– exkluzívny lamelový rošt polohovate¾ný pomocou 

2 motorov, s bodovým pružiacim systémom, 7 zón tvr-

dosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní

– bezdrôtové dia¾kové ovládanie 

– transformátor s úsporou elektrickej energie až 90 % 

– pokia¾ nie je motor v pohone, dochádza k automatic-

kému odpojeniu od elektrickej energie

– záložný zdroj na batérie umožní rošt vrátiś do základ-

nej polohy pri výpadku elektrickej energie

– vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

EXCLUSIVE

EXCLUSIVE HN

EXCLUSIVE mobil

Najvyššia rada exkluzívnych lamelových roštov. Bodové uloženie pružiacich gu¾ôèok a lupeòov v 7 zónach tvrdosti po celej plo-

che roštu zaisśuje dokonalé kopírovanie matraca, a tým aj podoprenie tela do optimálneho fyziologického tvaru pri všetkých 

polohách spánku.

ZÁRUKA

ROKOV
5

INFRA ZÁRUKA

ROKOV
5

ZÁRUKA

ROKOV
5

lineEXCLUSIVE



Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

8 cm do 120 kg 220/100 H, 2H, NOHY

Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

8 cm do 120 kg 220/100 2H, GM, GP, 
NOHY

Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

9 cm do 120 kg 220/100 –

– exkluzívny lamelový rošt nepolohovate¾ný

– 6 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní

– frézované lamely pre ramenné zmäkèenie

– spevòujúci stredový popruh

– nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5) – vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

– exkluzívny lamelový rošt polohovate¾ný

– 6 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní

– frézované lamely pre ramenné zmäkèenie

– spevòujúci stredový popruh

– nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)

– vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

– exkluzívny lamelový rošt polohovate¾ný pomocou 

2 motorov, 6 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu 

polohu pri spaní

– frézované lamely pre ramenné zmäkèenie

– bezdrôtové dia¾kové ovládanie

–  transformátor s úsporou elektrickej energie 

až 90 % – pokia¾ nie je motor v pohone, dochádza 

k automatickému odpojeniu od elektrickej energie

– záložný zdroj na batérie umožní rošt vrátiś do zá-

kladnej polohy pri výpadku elektrickej energie

– nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)

– spevòujúci stredový popruh

– vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

AIR T5

AIR HN T5

AIR mobil T5

Rada exkluzívnych lamelových roštov. Lamely sú uchytené v nadštandardných výkyvných puzdrách pružiacich na vzduchových 

gu¾ôèkach. Rozloženie púzdier do 6 zón tvrdostí, zabezpeèuje výborné kopírovanie tvaru matraca a podoprenie tela do optimál-

neho fyziologického tvaru.

ZÁRUKA

ROKY
3

INFRA ZÁRUKA

ROKY
3

ZÁRUKA

ROKY
3

a i rEXCLUSIVE



Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

8,cm do 120 kg 220/100 H, 2H, NOHY

Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

8 cm do 120 kg 220/100 NOHY

– exkluzívny lamelový rošt nepolohovate¾ný

– 7 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní

– nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T12)

– vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

– exkluzívny lamelový rošt nepolohovate¾ný

– kombinácia penových vankúšikov s predpätými lamelami 

– vankúšiky z LAZY-FOAM peny sú vsadené na miesta, kde je 

potrebná zvýšená håbka, t. j. v oblasti panvy a ramien

– LAZY-FOAM je vysokoelastická pena pre maximálny komfort 

a pohodlie. Svojou schopnosśou reagovaś na teplo a tlak sa 

dokáže optimálne prispôsobiś tvaru ¾udského tela.

– podpora krížových stavcov je zaistená lamelami medzi van-

kúšikmi

– tento systém prináša ideálne podoprenie tela a chrbtice 

do optimálneho fyziologického tvaru

TRIPLE T12

TRIPLE lazy

Rada TRIPLE – rada exkluzívnych lamelových roštov. Lamely sú uchytené v nadštandardných výkyvných kauèukových puzdrách. Rozloženie puz-
dier do 7 zón tvrdostí, zabezpeèuje výborné kopírovanie tvaru matraca a podoprenie tela do optimálneho fyziologického tvaru.

ZÁRUKA

ROKY
3

ZÁRUKA

ROKY
3

tripleEXCLUSIVE



Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

8 cm do 120 kg 220/100 2H, GM, GP,
NOHY

Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

9 cm do 120 kg 220/100 –

– exkluzívny lamelový rošt polohovate¾ný

– 7 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní

– nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T12)

– vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

TRIPLE HN T12

TRIPLE mobil T12

– exkluzívny lamelový rošt polohovate¾ný pomocou 

2 motorov

– 7 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu 

pri spaní

– bezdrôtové dia¾kové ovládanie

– transformátor s úsporou elektrickej energie 

až 90 % – pokia¾ nie je motor v pohone, dochádza 

k automatickému odpojeniu od elektrickej energie

– záložný zdroj na batérie umožní rošt vrátiś 

do základnej polohy pri výpadku elektrickej energie

– nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T12)

– vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

INFRA

ZÁRUKA

ROKY
3

ZÁRUKA

ROKY
3



Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

8 cm do 120 kg 220/140 H, 2H, NOHY

Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

8 cm do 120 kg 220/120 2H, GM, GP, 
NOHY

Rada FYZIO – rada komfortných lamelových roštov. Lamely sú uchytené v nadštandardných výkyvných puzdrách, s možnosśou manuálneho 
nastavenia tvrdosti otoèením kolíka na každom puzdre individuálne. Rozloženie puzdier do 6 zón tvrdosti, zabezpeèuje výborné kopírovanie 
tvaru matraca a taktiež podoprenie tela do optimálneho fyziologického tvaru.

– komfortný lamelový rošt nepolohovate¾ný

– 6 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní

– frézované lamely pre ramenné zmäkèenie

– spevòujúci stredový popruh

– nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)

– vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

– komfortný lamelový rošt polohovate¾ný

– 6 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní

– frézované lamely pre ramenné zmäkèenie

– spevòujúci stredový popruh

– nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)

– vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

mäkký tvrdý

FYZIO T5

FYZIO HN T5

ZÁRUKA

ROKY
3

ZÁRUKA

ROKY
3

Co fort
f y z i o  l i n e

m



Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

8 cm do 120 kg 220/140 H, 2H, NOHY

Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

8 cm do 120 kg 220/120 2H, GM, GP, 
NOHY

Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

9 cm do 120 kg 220/100 –

SUPER T5

SUPER HN T5

SUPER mobil T5

– komfortný lamelový rošt nepolohovate¾ný

– frézované lamely pre ramenné zmäkèenie

– spevòujúci stredový popruh

– nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5) – vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

– komfortný lamelový rošt polohovate¾ný

– frézované lamely pre ramenné zmäkèenie

– spevòujúci stredový popruh

– nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5) – vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

– komfortný lamelový rošt polohovate¾ný pomocou 2 motorov

– dia¾kové ovládanie

– frézované lamely pre ramenné zmäkèenie

– spevòujúci stredový popruh

– nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)

– vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

Rada SUPER – rada komfortných lamelových roštov. Lamely sú uchytené v nadštandardných výkyvných kauèukových puzdrách. 

Kopírovanie tvaru matraca zabezpeèuje pruženie a vykyvovanie lamiel v puzdrách do strán.

ZÁRUKA

ROKY
3

ZÁRUKA

ROKY
3

ZÁRUKA

ROKY
3

Co fort
s u p e r  l i n e

m



Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

7 cm do 120 kg 220/120 BVP

Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

5 cm do 150 kg 220/120 H, NOHY

Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

5 cm do 120 kg 220/140 H, 2H, NOHY

– štandardný lamelový rošt nepolohovate¾ný

– nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)

– spevòujúci stredový popruh

– vhodný pre latexové a penové matrace

– lamelový rošt nepolohovate¾ný

– zosilnený rám a hrubšie lamely pre zvýšenú nosnosś

– nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T8)

– spevòujúci stredový popruh

– vhodný pre latexové a penové matrace

DOUBLE T5

DOUBLE BVM T5

DOUBLE maxi T8

Rada DOUBLE – Rada štandardných lamelových roštov. Lamely sú uchytené v štandardných výkyvných kauèukových puzdrách. 

Kopírovanie tvaru matraca zabezpeèuje pruženie lamiel a ich vykyvovanie v puzdrách do strán.

– systém umožòujúci prístup do úložného priesto-

ru postele zdvihnutím roštu z boku

– štandardné vyhotovenie s mechanickým kova-

ním (BVM)

– možné vyhotovenie s plynovými piestami (BVP)

– nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)

– spevòujúci stredový popruh

– vhodný pre latexové a penové matrace ZÁRUKA

ROKY
2

ZÁRUKA

ROKY
2

ZÁRUKA

ROKY
2

STANDARD
D O U B L E

L I N E



Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

5 cm do 150 kg 220/120 NOHY

Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

6 cm do 120 kg 220/100 –

Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

5 cm do 120 kg 220/120 2H, GM, GP, 
NOHY

DOUBLE HN T5

DOUBLE maxi HN T8

DOUBLE mobil T5

– štandardný lamelový rošt polohovate¾ný

– nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)

– spevòujúci stredový popruh – vhodný pre latexové a penové matrace

– lamelový rošt polohovate¾ný

– zosilnený rám a hrubšie lamely pre zvýšenú nosnosś

– nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T8)

– spevòujúci stredový popruh – vhodný pre latexové a penové matrace

– štandardný lamelový rošt polohovate¾ný pomocou 

2 motorov

– dia¾kové ovládanie

– spevòujúci stredový popruh

– nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)

– vhodný pre latexové a penové matrace

ZÁRUKA

ROKY
2

ZÁRUKA

ROKY
2

ZÁRUKA

ROKY
2



Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

5,5 cm do 110 kg 220/140 T5, H, 2H, NOHY

Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

5,5 cm do 110 kg 220/120 T5, 2H, GM, GP, 
NOHY

Rada SINGLE – rada štandardných lamelových roštov. Lamely sú uchytené v pevných zdvojených plastových puzdrách.

– štandardný lamelový rošt nepolohovate¾ný

– vhodný pre latexové a penové matrace

– nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5) – nevyhotovuje sa štandardne

– štandardný lamelový rošt polohovate¾ný

– vhodný pre latexové a penové matrace

– nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5) – nevyhotovuje sa štandardne

SINGLE T5

SINGLE HN T5

ZÁRUKA

ROKY
2

ZÁRUKA

ROKY
2

STANDARD
S I N G L E

L I N E



Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

2 cm do 90 kg 220/100 T5

Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

5,5 cm do 110 kg 220/100 T5, H, 2H, NOHY

Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

5,5 cm do 110 kg 220/100 T5, 2H, GM, GP, 
NOHY

KLASIK rolo

KLASIK

KLASIK HN

– štandardný lamelový rošt nepolohovate¾ný, rolovate¾ný

– lamely sú uložené v gumených kauèukových puzdrách

– jednoduchá manipulácia a montáž

– vhodný pre jednoduché penové a sendvièové matrace

– štandardný lamelový rošt nepolohovate¾ný

– lamely sú uložené v pevných plastových puzdrách

– vhodný pre jednoduché pružinové, penové a sendvièové 

matrace

– štandardný lamelový rošt polohovate¾ný

– lamely sú uložené v pevných plastových puzdrách

– vhodný pre latexové a penové matrace

Rada KLASIK – jednoduché lamelové rošty. Lamely sú uložené v pevných plastových alebo gumených kauèukových puzdrách.

ZÁRUKA

ROKY
2

ZÁRUKA

ROKY
2

ZÁRUKA

ROKY
2

E C O N O M Y
KLASIK



Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

4,5 cm do 90 kg 220/100 T5, H, NOHY

Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

4,5 cm do 90 kg 220/100 T5, NOHY

Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

2 cm do 120 kg 220/180 –

– štandardný lamelový rošt nepolohovate¾ný

– lamely sú uložené v pevných plastových puzdrách, ktoré sú zadlabané v ráme

– vhodný pre jednoduché pružinové, penové a sendvièové matrace

– štandardný lamelový rošt polohovate¾ný

– lamely sú uložené v pevných plastových puzdrách, ktoré sú zadlabané v ráme

– vhodný pre latexové a penové matrace

– štandardný latový rošt nepolohovate¾ný, rolovate¾ný

– smrekové latky spojené popruhmi

– jednoduchá manipulácia a montáž

– vhodný pre jednoduché pružinové matrace

ŠTANDARD

ŠTANDARD HN

MASÍV rolo

Rada ŠTANDARD – jednoduché lamelové rošty vhodné pre nižšie váhové zaśaženie. Lamely sú uložené v pevných plastových 

puzdrách, ktoré sú zadlabané v ráme.

ZÁRUKA

ROKY
2

ZÁRUKA

ROKY
2

ZÁRUKA

ROKY
2

E C O N O M Y
ŠTANDARD



Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

6,5 cm do 120 kg 220/180 H, NOHY

Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

6,5 cm do 120 kg 220/120 NOHY

Výška cca Max. 
zaśaženie

Max. dåžka
Max. šírka

Možné 
vyhotovenie

8 cm do 120 kg 220/100 –

MASÍV v ráme

MASÍV HN

MASÍV mobil

– štandardný latový rošt nepolohovate¾ný v ráme

– vhodný pre pružinové matrace

– štandardný latový rošt polohovate¾ný

– vhodný pre penové matrace

– štandardný latový rošt polohovate¾ný 

pomocou 2 motorov

– dia¾kové ovládanie

– vhodný pre penové matrace

Rada MASÍV – jednoduché rošty z masívnych smrekových latiek.

ZÁRUKA

ROKY
2

ZÁRUKA

ROKY
2

ZÁRUKA

ROKY
2

E C O N O M Y
M A S Í V



– doplnok pre všetky typy lamelových roštov

– masážne programy s možnosśou nastavenia masážnej intenzity prinášajú 

uvo¾nenie a relax

– set obsahuje: dia¾kové ovládanie, 2 vibraèné motory a príslušenstvo

– používa sa ako protišmyková podložka, 

zabraòuje pohybu matraca

– priedušný materiál umožnuje odvetrávanie matraca

– pośahová látka: tvarovo prešitý úplet

– termovýplò: PES vlákno gramáže 200 g/m2

– bráni sklzu matraca z roštu pri nízkej boènici postele

– umiestòuje sa do èela roštu, ku hlave alebo nohám (èelný držiak) alebo na boènú èasś roštu (boèný držiak)

KONTAKT:
Mrava, s. r. o.
Kvetná 35/20, 059 14  Spišský Štiavnik
prevádzka: Prieèna 832 (bývalý areál PD)

tel./fax: 052 7785 721
web: www.mrava.sk
e-mail: info@mrava.sk

MASÁŽNY set

CHRÁNIČ matraca

DRŽIAK matraca, bočný, čelný

MRAVA, s. r. o. si vyhradzuje právo vykonaś akéko¾vek technické zmeny na výrobkoch uvedených v tomto propagaènom materiáli.    PSK08-01


