ASSORTIMENT BEDBODEMS EN ACCESSOIRES

6810 Schotel elektrisch

6800 Schotel vlak

Arnitel® schotels blijven onder verschillende temperaturen hetzelfde constante comfort geven.

Code
6810
6800

Omschrijving
Schotelbodem elektrisch met 24 zwakstroom volt, 2 x 4500 Newton drukkracht.
Vlakke uitvoering

80/90x200 cm

Arnitel® schotels, 5-zones waarvan 2 rijen in hardheid instelbaar zijn
frame met antraciet kleurige folie ommanteld

6790 Premium elektrisch

6760 Premium vlak

Arnitel® kappen blijven onder verschillende temperaturen hetzelfde constante comfort geven.

Code
6790
6760

Omschrijving
70/80/90x200 cm
Premium elektrisch met 24 zwakstroom volt motor 2 x 4500 Newton drukkracht.
Premium vlak
42 latten in Arnitel® kappen waarvan 12 dubbel, gehele binnen en buitenframe met
antraciet kleurige folie ommanteld, bij de verstelbare bodems een ingebouwde neksteun.
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6700 Euroflex 700 elektrisch

6450 Euroflex 400 verstelbaar

6400 Euroflex 400 vlak

Code

Omschrijving

70/80/90x200 cm

6700
6450
6400

Euroflex 700 met 24 zwakstroom volt motor 2 x 4500 Newton drukkracht.
Euroflex 400 handverstelbaar
Euroflex 400 vlak
42 latten in overliggende kunstof kappen waarvan 9 met gewichtsinstelling,
de verstelbare bodems hebben een ingebouwde stabiele neksteun en 1 cm veerweg.
Wit en grijze latten en een geheel antraciet ommanteld gelamineerd houten frame.

5284 Alpha de Luxe elektrisch

Code
5284
5250
5240

5240 Alpha de Luxe handverstelbaar

5240 Alpha de Luxe vlak

Omschrijving
Alpha de luxe met 24 zwakstroom volt motor 2 x 4500 Newton drukkracht.
Alpha de luxe handverstelbaar
Alpha de luxe vlak

70/80/90x200 cm

28 latten in overliggende kunstof kappen waarvan 6 met gewichtsinstelling,
gehele binnen en buitenframe berken naturel. De verstelbare bodems hebben een
ingebouwde neksteunen ± 1 centimeter veerweg.
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5218 Alpha elektrisch

Code
5218
5200
5100

5200 Alpha handverstelbaar

5100 Alpha vlak

Omschrijving
Alpha met 24 zwakstroom volt motor 2 x 4500 Newton drukkracht.
Alpha handverstelbare uitvoering
Alpha vlakke uitvoering

70/80/90x200 cm

28 latten waarvan 5 dubbel met inliggende kunstof kappen bij de elektrisch verstelbare
uitvoering en overliggende kappen bij de handverstelbare en vlakke uitvoering. Frame van
berken naturel, de verstelbare bodems hebben een ingebouwde neksteun.

5050 Alpha 10 vlakke uitvoering

(geen andere maten of lengte maten mogelijk)

Code

Omschrijving

5050

Alpha 10 vlakke uitvoering

70/80/90x200 cm
Alleen leverbaar in lengte 200 cm

28 latten waarvan 6 dubbel voor gewichtsinstelling en met opliggende kunststof kappen.
Geheel van naturel berken multiplex
Tolale hoogte slechts 6 cm

Pagina 3 van 5

ASSORTIMENT BEDBODEMS EN ACCESSOIRES

6985 Hoog-laag lift en wielen i.p.v. stelpootjes rond 75 mm optioneel leverbaar

Code
6985

Omschrijving
Hoog - Laag lift
zonder bodem
*Geschikt voor lattenbodems vlak en verstelbaar.
-

Staat standaard op 4 stelpoten.
Wordt geleverd met afstandsbediening en trafo voor hoogte verstelling.
Geschikt voor lattenbodem van 80, 90 cm 100 cm breed.
Hoogte onderzijde bedbodem van 26 cm tot 66 cm hoog traploos elektrisch verstelbaar
Optioneel 4 wielen met rem rond 75 mm (meerprijs)
Belastbaar tot 150 kg.
ACCESSOIRES

9001 Pootset 1-persoons

9002 Pootset 2-persoons

Code
9001
9001-01

Omschrijving
1 stel pootsets alu 1-persoons 70-100 cm breed, hoogte 14 tot 27 cm
1 set van 4 senioren pootjes voor hoogte 27 tot 32 cm onderkant bodem

9002
9002-01

1 stel pootsets alu 2-persoons 120-200 cm breed, hoogte 14 tot 27 cm
1 set van 6 senioren pootjes voor hoogte 27 tot 32 cm onderkant bodem

Bij de standaarduitvoering worden verstelbare pootjes meegeleverd om de hoogte van 22 tot 26 cm onderzijde lattenbodem
te kunnen maken. Bij het gebruik van alleen de losse stelpoten met M10 draad begint onderzijde bodem op 14 cm. De pootsets
zijn voorzien van zowel M8 als M10 moer zodat er ook allerlei verschillende boxspring pootjes ondergedraaid kunnen worden.
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9007 Synschroonkabel

9007 RF afstandsbediening
9005 Stel middenpootjes

9000-02 Zijbeugel

9000-01 Voetbeugel

Code
9007

Omschrijving
Synchroonkabel (2 bodems gelijk omhoog/omlaag op 1 handbediening)

9006

RF draadloze afstandsbediening.

9000-01
9000-02

Matras voetbeugel chroom
Matras zijbeugels chroom

9005

Stel midden/koppelpootjes zwart (verstelbaar van 14 tot 23 cm)

(niet geschikt voor netspanningvrije motor)
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