
ROST P

www.javorina.sk

ROST P80 - P90 - P100

rev. ba. 2022-07-22-16-45

POPIS

Spoľahlivý, pevný rošt z tvrdého masívneho dreva je najvhodnejším doplnkom postelí z Javoriny. 
Svojimi vlastnosťami tvorí ideálny a trvácny podklad výšky 6cm pod všetky typy matracov, 
umožňujúci ich vetranie a hygienickosť. Vyrobený v EU (Javorina, Slovensko) z certifikovaných 
obnoviteľných zdrojov.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

 

ROST P90 + ROST P80 + ROST P100

1935 mm

890 mm
(790 mm)
(990 mm)

20 mm

40 mm
60 mmROST P90 / ROST P90 / ROST P100 - uloženie na lôžko

60 mm
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ŠPECIFIKÁCIE

- univerzálny, plnomasívny, pevný rošt z tvrdých drevín s bočnicami z pružného preglejovaného materiálu
- vhodný (2ks) pre konštrukčne štandardné dvojlôžka vnútorných rozmerov: 160×200cm, 180×200cm, 200×200cm
- vhodný pre konštrukčne štandardné jednolôžka vnútorných rozmerov: 80×200cm, 90×200cm, 100×200cm
- rošty sa voľne kladú do priestoru lôžka na nosné lišty bočníc postele a pri dvojlôžku aj na strednú priečku postele
- rošt sa pevne usadí v lôžku po zaťažení matracmi a lôžkovinami
- rozmery roštov sú menšie ako vnútorný priestor lôžka z dôvodu ľahšej manipulácie s nimi
- výška roštu po usadení do lôžka: 6cm
- rozmer medzi laťami: 49mm
- nosnosť: 130 kg
- vonkajšie rozmery výrobku: 193,5 (dl) × 89 /resp. 79, 99/ (š) × 6 (v) cm

BALENIE A VÁHA

- výrobok sa dodáva zmontovaný
- balenie – jednorázový recyklovateľný plastový obal
- počet balíkov – 1 ks
- orientačné rozmery balenia (cm): 193,5 (dl) × 89 resp. 79, 99 (š) × 6 (v) cm
- orientačná hmotnosť brutto = netto: ROST P90: 14kg (ROST P80: 13kg,  ROST P80: 15kg)

ZÁKLADNÉ PREVEDENIE

- umiestnenie - výrobok sa voľne vkladá do lôžka, a je určený do všetkých typov postelí s lôžkami štandardných rozmerov 
a štandardnej konštrukcie
- odporúčaný matrac: taštičkový pružinový

ALTERNATÍVY A DOPLNKY

- možnosť atypických riešení:
- dĺžka - ÁNO
- šírka - ÁNO, najviac však 99cm
- výška - NIE

MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE

- masívne late z tvrdých drevín (dub, buk, jaseň, hrab, prípadne iné tvrdé vlastnosťami vyhovujúce dreviny)
- bočnice: veľkoplošný preglejovaný materiál
- povrchová úprava: bez povrchovej úpravy, brúsené


