
MALOOBCHODNÍ CENÍK
AHORN - rošty VIVA

Ceník je platný od 16.6.2022.

Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH 21 %.

Název roštu Model Rozměr Popis
MOC

s DPH

1 Viva
80/90*200 

cm

28 lamel, pevný nepolohovací, 
kaučukové výkyvné duo kapsy na kolíku, 

5 výztuh v bederní oblasti, stabilizační 
popruh

1 990

2 Viva HN
80/90*200 

cm

28 lamel, polohování hlava a nohy, 
kaučukové výkyvné duo kapsy na kolíku, 

5 výztuh v bederní oblasti, stabilizační 
popruh

3 090

3 Viva P
80/90*200 

cm

28 lamel, bez polohování, v hlavě 4 ks 
pevných lamel, výklop od nohou, píst, 

kaučuková duo kapsa na kolíku, 5 výztuh 
v bederní oblasti, středový stabilizační 

popruh

4 190

4 Viva HNP
80/90*200 

cm

28 lamel, polohování hlava a nohy, 
výklop od nohou, píst, kaučukové 

výkyvné duo kapsy na kolíku, 5 výztuh v 
bederní oblasti, stabilizační popruh

4 290

5 Viva kombi P
80/90*200 

cm

28 lamel, bez polohování, boční výklop, 
píst, kaučukové výkyvné duo kapsy na 

kolíku, 5 výztuh v bederní oblasti, 
stabilizační popruh

4 390

6 Viva motor
80/90*200 

cm

28 lamel, motorové polohování, 
kaučukové výkyvné duo kapsy na kolíku, 

5 výztuh v bederní oblasti, stabilizační 
popruh

7 490

7
Viva motor 
bezšňůrový

80/90*200 
cm

28 lamel, motorové polohování, 
kaučukové výkyvné duo kapsy na kolíku, 

5 výztuh v bederní oblasti, stabilizační 
popruh, bezšňůrové ovládání

8 890

Standardní rozměry: Atypické rozměry lze vyrobit dle požadavků zákazníka,

Délky: 195 cm pro matrace a postele 200 cm pokud tomu nebrání technické a funkční možnosti.

Šířky: 79, 89 cm pro matrace a postele 80, 90 cm V případě objednání atypu požadujeme zadat přesný rozměr lamelového roštu.

 - příklad: "184*73" bude vyrobeno "světlost 184*73" - přesný venkovní rozměr.

Atypy vyrábíme ve světlosti v šířkách po 1cm, v délkách vždy po 5 cm.

Ceny atypu:               do rozměru 200*100 cm je přirážka 10%   

prodloužená délka:         210 cm + 15%, 220 cm + 30%

prodloužená šířka:          110 cm + 15%, 120 cm + 30%

                                    130 cm + 45%, 140 cm + 60%, 
Rošty s bočním výklopem max. do šíře 120 cm.
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MALOOBCHODNÍ CENÍK
AHORN - rošty NELA

Ceník je platný od 16.6.2022.

Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH 21 %.

Název roštu Model Rozměr Popis
MOC

s DPH

1 Nela BR 14
80/90*200 

cm

14 BR latí (vrstvené dřevo bříza)
20*90 mm,

bočnice bříza 46*20 mm,
1x zpevňující středová příčka,

nosnost 140 kg

3 090

2 Nela BR 14 HN
80/90*200 

cm

14 BR latí (vrstvené dřevo bříza)
20*90 mm,

polohování hlavy i nohou,
bočnice bříza 50*20 mm,

nosnost 140 kg

4 390

3 Nela BR 14 BV
80/90*200 

cm

14 BR latí (vrstvené dřevo bříza)
20*90 mm,

výklopný rám z boční strany pomocí 
pístů,

bočnice bříza 50*20 mm,
nosnost 140 kg

5 490

4 Nela BR 14 P
80/90*200 

cm

14 BR latí (vrstvené dřevo bříza)
20*90 mm,

výklopný rám od nohou pomocí pístů,
bočnice buk 50*20 mm,

nosnost 140 kg

5 390

5
Nela BR 15

MOTOR
80/90*200 

cm

15 BR latí (vrstvené dřevo bříza)
20*90 mm,

motorový rám,
bočnice bříza 50*20 mm,

nosnost 140 kg

9 790

6
Nela BR 15

MOTOR
bezdrát

80/90*200 
cm

15 BR latí (vrstvené dřevo bříza)
20*90 mm,

motorový rám,
bočnice bříza 50*20 mm,

nosnost 140 kg,
bezšňůrový ovladač

11 190

Standardní rozměry: Atypické rozměry lze vyrobit dle požadavků zákazníka,

Délky: 195 cm pro matrace a postele 200 cm pokud tomu nebrání technické a funkční možnosti.

Šířky: 79, 89 cm pro matrace a postele 80, 90 cm V případě objednání atypu požadujeme zadat přesný rozměr lamelového roštu.

 - příklad: "184*73" bude vyrobeno "světlost 184*73" - přesný venkovní rozměr.

Atypy vyrábíme ve světlosti v šířkách po 1cm, v délkách vždy po 5 cm.

Ceny atypu:               do rozměru 200*100 cm je přirážka 10%   

prodloužená délka:         210 cm + 15%, 220 cm + 30%

prodloužená šířka:          110 cm + 15%, 120 cm + 30%

                                    130 cm + 45%, 140 cm + 60%, 
Rošty s bočním výklopem max. do šíře 120 cm.
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