
PRIMAFLEX

Rošty

PRIMAFLEX HN

PRIMAFLEX MOTOR

Pevný lamelový rošt

Rošty obsahují 28 lamel uchycených v pružných kaučukových pouzdrech. 
Rošty jsou navíc opatřeny posuvnými objímkami pro individuální nastavení 
tuhosti a také středovým popruhem pro zlepšení stability roštu. 
Rošt je rozdělen do 3 anatomických zón pro optimální oporu těla. 
Nosnost roštů je 120 kg.

Rošt manuálně polohovatelný

Motorový rošt na dálkové 
ovládání

39 40

cena

1 590 Kč

cena

2 290 Kč

cena

6 990 Kč

Certifikáty

LGA-Prüf-Zertifikát 
Tento certifikát zaručuje kvalitu 
a odolnost použitých materiálů.

Öko-Tex Standard 100 
Textilní výrobky s certifikací 
Öko-Tex (nebo i kovové 

doplňky k textilním výrobkům) 
neobsahují ani neprodukují 

látky škodlivé pro zdraví 
člověka.

Potvrzuje, že výrobek byl 
vyroben v souladu s požadavky 
směrnice EHS 93/42 týkající 
se zdravotnických prostředků. 
Tyto matrace a polštáře jsou 
zdravotnickými prostředky ve 

smyslu českých zákonů.

Management kvality ISO 9001 Prohlášení o shodě vydané 
k produktům s označením .    

Záruční podmínky
*Pro matrace: Genesi HD, King 11, Mind Relax, Ergomind, Bio Mind Plus, Comfort Partner, Benessere, 
Air Memory Coolmax, XXL King, Air Massage Memory, New Memory, HR Terapy, New Dream Easy:

Poměrně: 0 - 5 let na jádro matrace: plná záruka, 6 - 10 let na jádro matrace: záruka se snižuje o 20% ročně
Oprávněné reklamace matrací se vyřizují výměnou kompletní matrace za novou. Na takto vyměněnou matraci 
poskytujeme novou záruku v plné výši, počínaje dnem převzetí matrace. Pokud uplatníte oprávněnou reklamaci 
po uplynutí více než 5ti let od data zakoupení výrobku, poskytneme Vám v případě uznání novou rovnocennou 
matraci za předpokladu, že uhradíte 20% z ceny za každý rok užívání počínaje šestým rokem užívání.
Přiklad: Při reklamaci matrace Air Memory Coolmax Plus v 6 roce užívání bude při výměně matrace za novou 
matrace zákazníkem doplaceno 1 998 Kč (20% z 9 990 Kč)

Pro matrace: Hard, HR Life:
0 - 5 let na jádro matrace: plná záruka

Polštáře, rošty chrániče a topper, matrace Quincy:
Standardní záruka - 2 roky




