
stelaż

Stelaż Sensation R10 to 10 rzędów i w sumie kilkadziesiąt niezależnie pracujących elementów 
sprężynujących zapewniających najwyższą jakość odpoczynku.

SENSATION 
R10 



REGULOWANA WYSOKOŚĆ 

STANDARDOWE SZEROKOŚCI 

ok  70-90 mm

ok   80 / 90 / 100 cm

BUDOWA

Sensation R10 gwarantuje niczym niezakłóconą cyrkulację powietrza 
dzięki czemu odpoczynek na Twoim materacu staje się jeszcze bardziej 
świeży i higieniczny.

System elementów sprężynujących uzupełniony jest o elastyczne listwy 
z najwyższej jakości tworzyw, zapewniających trwałość i doskonałą 
pracę całego stelaża.

Listwy, dzięki specjalnym uchwytom,  posiadają możliwość regulacji 
wysokości.
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gulacji talerzykowej

DŁUGOŚĆ ok  200 cm

regulacja twardości każdego 
elementu sprężynującego

regulacja wysokości



stelaż

Sensation R10 electric to produkt skierowany do najbardziej wymagających, ceniących sobie 
komfort i najwyższą jakość.

SENSATION 
R10 ELECTRIC



REGULOWANA WYSOKOŚĆ 

STANDARDOWE SZEROKOŚCI 

ok  70-90 mm

ok   80 / 90 / 100 cm

BUDOWA

Elektryczna wersja stelaża R10 została wyposażona w dwa niemieckiej 
produkcji silniki sterowane ergonomicznym pilotem.

Płynna, niezależna regulacja ustawienia podnóżka i zagłówka pozwala 
na ustawienie stelaża w pożądanej pozycji.

Sensation R10 gwarantuje niczym niezakłóconą cyrkulację powietrza 
dzięki czemu odpoczynek na Twoim materacu staje się jeszcze bardziej 
świeży i higieniczny.
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DŁUGOŚĆ ok  200 cm

regulacja twardości każdego 
elementu sprężynującego

regulacja wysokości



stelaż

Brak treści!

COMFORT KF



WYSOKOŚĆ 

STANDARDOWE SZEROKOŚCI 

ok  8 cm

ok  70 / 80 / 90 / 100 / 120 cm

BUDOWA

·  rama - wykonana z drewna klejonego bukowego, lakierowana
·  listwy - 28 szt z drewna bukowego o różnej grubości. 
·  listwy sprężynujące umocowane w specjalnych elastycznych 
   uchwytach. 
·  regulowany podgłówek i podnóżek.

5 STREF TWARDOŚCI
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DŁUGOŚĆ ok 200 cm



stelaże

Brak treści!

COMFORT NV
FLEX NV



DŁUGOŚĆ 

WYSOKOŚĆ 

SZEROKOŚCI 

ok 200 cm

ok  8 cm

ok  80 / 90 / 100 / 120 cm 

BUDOWA

·  rama - wykonana z drewna klejonego bukowego, lakierowana,
·  listwy - 28 szt z drewna bukowego o różnej grubości,
·  listwy sprężynujące umocowane w specjalnych elastycznych uchwytach,
·  5 stref twardości - Regulacja twardości przy pomocy suwaków.

DŁUGOŚĆ 

WYSOKOŚĆ 

SZEROKOŚCI 

ok 200 cm

ok  5 cm

ok  80 / 90 / 100 cm

BUDOWA

·  rama - wykonana z drewna klejonego bukowego, lakierowana,
·  listwy - 20  sztuk z drewna bukowego, 
·  specjalne mocowanie obniża wysokość stelaża do 5 cm.,
·  3 strefy twardości - Regulacja twardości przy pomocy suwaków.
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COMFORT NV FLEX NV



GOOD NIGHT
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