
KATALOG PRODUKTÓW 
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Firma Armetal powstała w 1960 roku w Rocca San Casciano, około 30 
km od Forlì i od tegoż roku prężnie rozwinęła się i systematycznie rośnie 

w siłę dzięki poświęceniu i pasji dwóch pokoleń rodziny Pazzi,
która stała się leaderem na rynku produkcji mechanizmów 

wykorzystywanych w sektorze  rozkładanych sof i stelaży do łóżek.

Dzisiaj firma operuje na powierzchni 40.000 m², z czego aż
14.000 m² jest powierzchnią zadaszoną, wewnątrz której odbywa 

się cały proces produkcyjny, od stworzenia początkowych koncepcji 
projektowych po skończony produkt. I to wszystko dzięki olbrzymiemu
doświadczeniu i zastosowaniu najnowocześniejszego parku maszyn.

W roku 2007 firma Armetal stworzyła firmę Armetalflex zajmującą 
się produkcją materacy na potrzeby uzupełnienia produkowanych 
wcześniej mechanizmów, oferując swoim klientom szeroki wybór,

zarówno materacy sprężynowych jak i piankowych, 
gwarantując w ten sposób pełną usługę.

Tajemnicą sukcesu firmy Armetal jest skupienie się na zrozumieniu
wymogów rynkowych oraz klientów w celu zaoferowania odpowiednich 

rozwiązań pod względem jakościowym i oszczędnościowym 
gwarantując wysokiej jakości produkty oraz obsługę i dyspozycyjność 

wysoko wykwalifikowanego personelu.



54

Wiercenie stołowe
Stosowana wiertarka wykonuje równocześnie z maksymalną dokładnością wiercenia 

na rurowych profilach obwodowych mechanizmów.

Malowanie
Na powierzchni 1.500 metrów kwadratowych znajduje się: tunel do odtłuszczania i fosforowania, piec 

do suszenia oraz nowoczesna skomputeryzowana komora do malowania, wewnątrz której jest 
rozprowadzany proszek epoksydowy z 14 dystrybutorów sterowanych numerycznie gwarantujących 

równomierne malowanie każdego elementu mechanizmu.

Dostawa
Firma Armetal w większości przypadków dostarcza towar bezpośrednio do klienta własnym 

transportem i przez wyspecjalizowanych pracowników. 
W przypadku dostaw do zagranicznych klientów, Armetal korzysta z  międzynarodowych firm kurieskich.

Cięcie
Ultranowoczesne obcinarki, sterowane numerycznie, zapewniają milimetrową dokładność cięcia
dla wszystkich komponentów z metalowych profili rurowych.

Wytłaczanie
Stosowane są najwyższej jakości blachy, z maksymalną tolerancją obróbki do dziesiętnych milimetra. 
Obróbka ich odbywa się w prasach mechanicznych z zastosowaniem, dla każdego komponentu, 
precyzyjnych matryc rozwijanych i prostowanych komputerowo z maksymalną dokładnością.

Spawanie
W strefie spawania obejmującej ponad 200 m², na specjalnych stołach warsztatowych, działają 
skomputeryzowane roboty wykonujące wysoko-precyzyjne spawanie.
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listwy
KOD SZEROKOŚĆ WYMIAR MATERAC KG MECH KG MATER.

EL172 172 x 62 180 x 155 32 4,0

EL162 162 x 62 180 x 145 30 3,7

EL152 152 x 62 180 x 135 29 3,4

EL142 142 x 62 180 x 125 28 3,1

EL132 132 x 62 180 x 115 27 2,9

EL122 122 x 62 180 x 105 25 2,7

EL112 112 x 62 180 x 95 23 2,5

EL102 102 x 62 180 x 85 21 2,2

EL  92   92 x 62 180 x 75 19 2,0

EL  82   82 x 62 180 x 65 17 1,7

Głębokość standard cm 62
Głębokość na żądanie cm 56
Ustawienie głównego stelaża od podłogi cm 4
lub cm 8 w zależności od wersji
Materac z poliuretanu H. cm 7/8 Dług cm 180

• Pierścienie mocujące do ochraniaczy na 
   stelaż  ø 25 mm
• Uchwyt stalowy
• Uchwyt poliestrowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RODZAJ MATERACA

RYSUNEK TECHNICZNY

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Uchwyt stalowy
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Pierścienie mocujące do 
ochraniaczy na stelaż 
ø 25 mm

Mechanizm wewnętrzny składany trzyczęściowo o zmniejszonych gabarytach.
Struktura jest wykonana ze stalowych profili rurowych ø 25 o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową.
Rama nośna posiada bok stalowy ze specjalnymi otworami do zamocowania w skrzyni.
Do tego mechanizmu można zastosować materac z pianki poliuretanowej (7x180 cm).

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Uchwyt poliestrowy

 Eolo - 180

Centrum badawczo-rozwojowe oraz laboratorium dla sektora 
drzewiarsko – meblarskiego, środowiska i artykułów spożywczych

Materac Eolo 180 z poliuretanu D.21
wysokość 7 cm, pokrycie z włókniny

Materac Eolo 180 z poliuretanu D.25
wysokość 7 cm, pokrycie z tkaniny bawełnianej

Materac Eolo 180 z poliuretanu D.30
wysokość 8 cm, pokrycie z bawełny pikowanej
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elektrozgrzewana

RYSUNEK TECHNICZNY

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

W
ys

ok
oś

ć 
M

at
er

.

Mechanizm wewnętrzny składany trzyczęściowo o zmniejszonych gabarytach.
Struktura jest wykonana z profili stalowych ø 25 o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową.
Rama nośna posiada bok stalowy ze specjalnymi otworami do zamocowania w skrzyni.
Do tego mechanizmu można zastosować materac z pianki poliuretanowej (7x180 cm).
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RODZAJ MATERACA

KOD SZEROKOŚĆ WYMIAR MATERAC KG MECH KG MATER.

EL172 172 x 62 180 x 155 32 4,0

EL162 162 x 62 180 x 145 30 3,7

EL152 152 x 62 180 x 135 29 3,4

EL142 142 x 62 180 x 125 28 3,1

EL132 132 x 62 180 x 115 27 2,9

EL122 122 x 62 180 x 105 25 2,7

EL112 112 x 62 180 x 95 23 2,5

EL102 102 x 62 180 x 85 21 2,2

EL  92   92 x 62 180 x 75 19 2,0

EL  82   82 x 62 180 x 65 17 1,7

 Eolo - 180

Materac Eolo 180 z poliuretanu D.21
wysokość 7 cm, pokrycie z włókniny

Materac Eolo 180 z poliuretanu D.25
wysokość 7 cm, pokrycie z tkaniny bawełnianej

Materac Eolo 180 z poliuretanu D.30
wysokość 8 cm, pokrycie z bawełny pikowanej

Uchwyt stalowy
Centrum badawczo-rozwojowe oraz laboratorium dla sektora 

drzewiarsko – meblarskiego, środowiska i artykułów spożywczych

Pierścienie mocujące do 
ochraniaczy na stelaż 
ø 25 mm

Uchwyt poliestrowy

Głębokość standard cm 62
Głębokość na żądanie cm 56
Ustawienie głównego stelaża od podłogi cm 4
lub cm 8 w zależności od wersji
Materac z poliuretanu H. cm 7/8 Dług cm 180

• Pierścienie mocujące do ochraniaczy na 
   stelaż  ø 25 mm
• Uchwyt stalowy
• Uchwyt poliestrowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

elektrozgrzewana
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Eolo - 180: Materace  

Materac Eolo 180 z poliuretanu D.21 wysokość 7 cm, pokrycie z włókniny

Materac Eolo 180 z poliuretanu D.25 wysokość 7 cm, pokrycie z tkaniny bawełnianej

Materac Eolo 180 z poliuretanu D.30 wysokość 8 cm, pokrycie z bawełny pikowanej

Gęstość 21

Gęstość 25

Gęstość 30
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listwy i pasy elastyczne
KOD SZEROKOŚĆ WYMIAR MATERAC KG MECH KG MATER.

SC182 182 x 82 190 x 160 30 24

SC162 162 x 82 190 x 140 26 22

SC142 142 x 82 190 x 120 23 19

Głębokość standard cm 82
Ustawienie głównego stelaża od podłogi  cm 10
Materac z poliuretanu H. cm 10/12, Lungh. cm 190

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RODZAJ MATERACA

RYSUNEK TECHNICZNY

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

DODATKOWE WYPOSAŻENIE
W
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• Pierścienie mocujące do ochraniaczy na stelaż  Ø 25 mm
• Uchwyt poliestrowy

Uchwyt poliestrowyPierścienie mocujące do 
ochraniaczy na stelaż 
ø 25 mm

Mechanizm wewnętrzny składany dwuczęściowo z otwieraniem czołowym przez podniesienie.
Struktura jest wykonana z profili stalowych ø 25 o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową.
Rama nośna posiada bok stalowy ze specjalnymi otworami do zamocowania w skrzyni.
Płaszczyzna łóżka jest wykonana z drewnianych listew a płaszczyzna siedziska z elastycznych pasów.
Do tego mechanizmu można zastosować materac z pianki poliuretanowej (10/12x190 cm).

Materac Scirocco 190 z poliuretanu D.25 
wysokość 10 cm, pokryty tkaniną bawełnianą

Materac Scirocco 190 z poliuretanu D.30 
wysokość 10 cm, pokryty białą tkaniną 
stretch pikowaną

Materac Scirocco 190 z poliuretanu D.30 
wysokość 12 cm, pokryty białą tkaniną 
stretch pikowaną

Scirocco - 190

Centrum badawczo-rozwojowe oraz laboratorium dla sektora 
drzewiarsko – meblarskiego, środowiska i artykułów spożywczych



16 17

10

10

12

16

Scirocco - 190: Materace  

Materac Scirocco 190 z poliuretanu D.25 wysokość 10 cm, pokryty tkaniną bawełnianą

Materac Scirocco 190 z poliuretanu D.30 wysokość 10 cm, pokryty białą tkaniną stretch pikowaną

Materac Scirocco 190 z poliuretanu D.30 wysokość 12 cm, pokryty białą tkaniną stretch pikowaną

Gęstość 25

Gęstość 30

Gęstość 30
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Mechanizm wewnętrzny składany dwuczęściowo z otwieraniem czołowym przez podniesienie.
Struktura jest wykonana z profili stalowych ø 25 o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową.
Rama nośna posiada bok stalowy ze specjalnymi otworami do zamocowania w skrzyni.
Płaszczyzna łóżka jest wykonana z prostokątnej elektrozgrzewanej siatki a płaszczyzna siedziska z elastycznych pasów.
Do tego mechanizmu można zastosować materac sprężynowy (14x190 cm) lub z pianki poliuretanowej (13x190 cm).

 Euro - 190Elektrozgrzewana i pasy elastyczne
KOD SZEROKOŚĆ MISURA MATER. KG MECH KG MATER.

ER 182 182 x 76 190 x 160 33 25
ER 162 162 x 76 190 x 140 31 22

* ER 152 152 x 76 190 x 130 29 20
ER 142 142 x 76 190 x 120 28 19
ER 132 132 x 76 190 x 110 27 17

* ER 122 122 x 76 190 x 100 26 15

* ER 112 112 x 76 190 x 9 25 13
ER   92 92 x 76 190 x 7 22 10

RYSUNEK TECHNICZNY
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Głębokość standard cm 76
Ustawienie głównego stelaża od podłogi  cm 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

RODZAJ MATERACA
Materac Euro 190 z poliuretanu D.25 wysokość 13 cm, pokryty 
tkaniną bawełnianą pikowaną

Materac Euro 190 z poliuretanu D.30 wysokość 13 cm, pokryty 
białą tkaniną stretch pikowaną  ZDEJMOWANĄ

Materac Euro 190 z poliuretanu D.30 wysokość 13 cm, pokryty 
białą tkaniną stretch pikowaną

Materac Euro 190 sprężynowy wysokość 14 cm z poliuretanu i 
watoliny, pokryty tkaniną bawełnianą

Uchwyt poliestrowy
z zaczepami

• Pierścienie mocujące do ochraniaczy na 
   stelaż  Ø 25 mm
• Uchwyt poliestrowy z zaczepami

* wymiar wykonywany na zamówienie w ilości minimum 50 sztuk

Pierścienie mocujące do 
ochraniaczy na stelaż ø 25 mm
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Euro_190: Materace

Materac Euro 190 z poliuretanu D.25 wysokość 13 cm, pokryty tkaniną bawełnianą pikowaną

Materac Euro 190 z poliuretanu D.30 wysokość 13 cm, pokryty białą tkaniną stretch pikowaną ZDEJMOWANĄ

Materac Euro 190 z poliuretanu D.30 wysokość 13 cm, pokryty białą tkaniną stretch pikowaną

Materac Euro 190 sprężynowy wysokość 14 cm z poliuretanu i watoliny, pokryty tkaniną bawełnianą

Gęstość 25

Gęstość 30

Gęstość 30

poliuretan i watolina
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elektrozgrzewana  Tornado - 190
KOD Szerokość WYMIAR MATERAC KG MECH KG MATER.

TR 180 180 x 82 190 x 160 37 24

TR 160 160 x 82 190 x 140 34 22

TR 140 140 x 82 190 x 120 31 20

TR   95 95 x 82 190 x 75 24 14

Głębokość cm 82
Ustawienie głównego stelaża od podłogi  cm 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

• Uchwyt poliestrowy z zaczepami
• Pierścienie mocujące do ochraniaczy na stelaż 
   ø 25/30 mm
• Wsporniki do blokowania panelu
• Bagnety Armetal NEW z otworem przelotowym

Bagnety Armetal NEW
z otworem przelotowym

Wsporniki do blokowania 
panelu

Pierścienie mocujące do ochra-
niaczy na stelaż da Ø 25/30 mm

Uchwyt poliestrowy
z zaczepami
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RYSUNEK TECHNICZNY

RODZAJ MATERACA

Mechanizm wewnętrzny składany dwuczęściowo z otwieraniem czołowym przez podniesienie.
Struktura jest wykonana z profili stalowych ø 25 o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową.
Są dostępne na życzenie, rama do mocowania poduszek siedziska oraz bagnety przyspawane do stelaża do sprawnego
montażu podłokietników i oparcia.
Płaszczyzna łóżka jest wykonana z prostokątnej siatki elektrozgrzewanej a płaszczyzna siedziska jest dostępna zarówno w wersji 
siatki elektrozgrzewanej jak i w wersji z pasami elastycznymi.
Do tego mechanizmu można zastosować materac sprężynowy (14x190 cm) lub z pianki poliuretanowej (13x190 cm).

Materac Tornado 190 z poliuretanu D.25 wysokość 13 cm, 
pokryty tkaniną bawełnianą pikowaną 

Materac Tornado 190 z poliuretanu D.30 wysokość 13 cm, 
pokryty białą tkaniną stretch pikowaną  ZDEJMOWANĄ

Materac Tornado 190 z poliuretanu D.30 wysokość 13 cm, 
pokryty białą tkaniną stretch pikowaną

Materac Tornado 190 sprężynowy wysokość 14 cm z 
poliuretanu i watoliny, pokryty tkaniną bawełnianą.
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Centrum badawczo-rozwojowe oraz laboratorium dla sektora 
drzewiarsko – meblarskiego, środowiska i artykułów spożywczych
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 Tornado - 190 - “A IR ” 

Mechanizm wewnętrzny składany dwuczęściowo z otwieraniem czołowym przez podniesienie.
Struktura jest wykonana z profili stalowych ø 25 o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową.
Rama nośna posiada bok stalowy ze specjalnymi otworami do zamocowania w skrzyni.
Płaszczyzna łóżka jest wykonana z prostokątnej elektrozgrzewanej siatki a płaszczyzna siedziska z elastycznych pasów.
Ten model jest wyposażony w ramę do mocowania poduszek siedziska.
Jest dostępne na życzenie, oparcie i para mechanizmów podnoszących do podnoszenia poduszek oparcia ułatwiając
wyciąganie łóżka.
Do tego mechanizmu można zastosować materac sprężynowy (14x190 cm) lub z pianki poliuretanowej (13x190 cm).

elektrozgrzewanaz podnoszone oparcie
model produkowany na zamówienie w ilości minimum 50 sztukGłębokość cm 82

Ustawienie głównego stelaża od podłogi  cm 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

RYSUNEK TECHNICZNY

• Pierścienie mocujące do ochraniaczy na stelaż
• Oparcie metalowe i drążek połączeniowy
• Mechanizm do podnoszenia oparcia
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RODZAJ MATERACA

KOD SZEROKOŚĆ WYMIAR MATERAC KG MECH KG MATER.

TR 180 180 x 82 190 x 160 34 24

TR 160 160 x 82 190 x 140 31 22

TR 140 140 x 82 190 x 120 28 20

TR   95 95 x 82 190 x 75 22 14

Centrum badawczo-rozwojowe oraz laboratorium dla sektora 
drzewiarsko – meblarskiego, środowiska i artykułów spożywczych

Materac Tornado “AIR” 190 z poliuretanu D.25 wysokość 13 
cm, pokryty tkaniną bawełnianą pikowaną 

Materac Tornado “AIR” 190 z poliuretanu D.30 wysokość 13 
cm, pokryty białą tkaniną stretch pikowaną  ZDEJMOWANĄ

Materac Tornado “AIR” 190 z poliuretanu D.30 wysokość 13 
cm, pokryty białą tkaniną stretch pikowaną

Materac Tornado “AIR” 190 sprężynowy wysokość 14 cm z 
poliuretanu i watoliny, pokryty tkaniną bawełnianą.
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Tornado / Tornado “AIR”: MateraceInstrukcje OTWIERANIA Tornado

Instrukcje ZAMYKANIA Tornado

1 : Chwycić za uchwyt w punkcie oznaczonym literą E, wkładając rękę na środku pod poduszki.

4 : W celu zamknięcia mechanizmu, podnosić zaczynając od punktu A i jednocześnie naciskać w punkcie B aż
do wykonania obrotu o 180°

2 : Uwaga: w modelach z ramą przytrzymującą poduszki, najpierw podnieść płaszczyznę z poduszkami, jak na rys. 2, i 
następnie chwycić za  uchwyt w punkcie oznaczonym literą E. Podnieść mechanizm za pomocą uchwytu na około 20 cm, 
następnie pociągnąć do siebie dopóki nie dotknie podłogi pierwsza nóżka podpierająca.

3 : Podnieść i rozłożyć drugą nóżkę
F chwytając w sposób wskazany
literą F aż do ustawienia jej na podłodze.

5 : Upewnić się czy nóżka podpierająca F została obrócona o
90° i czy została oparta z tyłu poduszek w punkcie C.
Podnieść mechanizm chwytając za uchwyt znajdujący się w punkcie E,
następnie nacisnąć do wewnątrz w kierunku strzałek.

6 : W modelach z ramą przytrzymującą poduszki,
na koniec rozkładania obniżyć poduszki.

 

Uwaga: nie zostawiać kołder ani poduszek w środku mechanizmu

Materac Tornado/Tornado “AIR” 190 z poliuretanu D.25 wysokość 13 cm, pokryty tkaniną bawełnianą pikowaną

Materac Tornado/Tornado “AIR” 190 z poliuretanu D.30 wysokość 13 cm, pokryty białą tkaniną stretch pikowaną ZDEJMOWANĄ

Materac Tornado/Tornado “AIR” 190 z poliuretanu D.30 wysokość 13 cm, pokryty białą tkaniną stretch pikowaną

Materac Tornado/Tornado “AIR” 190 sprężynowy wysokość 14 cm z poliuretanu i watoliny, pokryty tkaniną bawełnianą.

Gęstość 25

Gęstość 30

Gęstość 30

poliuretan i watolina
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Elektrozgrzewana z pasami elastycznymi Grecale De Luxe - 190 - H12

Mechanizm gotowego łóżka z otwieraniem czołowym poprzez obrócenie oparcia i w następstwie rozłożenie w jednym 
ruchu bez konieczności ściągania poduszek siedziska i oparcia.
Struktura jest wykonana z profili stalowych ø 30 o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową.
Ten model jest wyposażony w bagnety przyspawane do stelaża do szybkiego montażu podłokietników i oparcia.
Płaszczyzna łóżka jest wykonana z prostokątnej siatki elektrozgrzewanej, odpowiedniej do realizacji rozkładanych sof do 
codziennego użytku w domach,hotelach i na statkach wycieczkowych. Płaszczyzna siedziska jest wykonana z pasów 
elastycznych w celu zagwarantowania większego komfortu.
Są dostępne dwie wersje oparcia: proste i z wnęką na poduszki.
Do tego mechanizmu można zastosować materac z pianki poliuretanowej (12x190).
Mechanizm Grecale de Luxe uzyskał certyfikat CATAS (raport nr 174414 z 29/04/2014)

KOD SZEROKOŚĆ WYMIAR MATERAC KG MECH KG MATER.

GC 180 180 x 86 190 x 160 41 24

GC 160 160 x 86 190 x 140 38 22

GC 140 140 x 86 190 x 120 35 20

GC   92 92 x 86 190 x 75 28 14

Głębokość cm 86
Ustawienie głównego stelaża od podłogi  cm 8/10

• Mechanizm z przyspawanymi bagnetami
• Standardowe oparcie
• Oparcie z wnęką na poduszki i mechanizmem zapadkowym
• Oparcie podzielone na dwie części
• Wsporniki blokujące panel
• Bagnety Armetal NEW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

RYSUNEK TECHNICZNY

RODZAJ MATERACA
Materac Grecale de Luxe 190 z poliuretanu D.25 wysokość
12 cm, pokryty tkaniną bawełnianą pikowaną

Materac Grecale de Luxe 190 z poliuretanu D.30 wysokość
12 cm, pokryty białą tkaniną Stretch pikowaną ZDEJMOWANĄ

Materac Grecale de Luxe 190 z poliuretanu D.30 wysokość 12 
cm pokryty białą tkaniną Stretch pikowaną 

Centrum badawczo-rozwojowe oraz laboratorium dla sektora 
drzewiarsko – meblarskiego, środowiska i artykułów spożywczych
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• Mechanizm z przyspawanymi bagnetami
• Standardowe oparcie
• Oparcie z wnęką na poduszki i mechanizmem zapadkowym
• Oparcie podzielone na dwie części
• Wsporniki blokujące panel
• Bagnety Armetal NEW

Grecale De Luxe - 195 - H14

Mechanizm gotowego łóżka z otwieraniem czołowym poprzez obrócenie oparcia i w następstwie rozłożenie w jednym
ruchu bez konieczności ściągania poduszek siedziska i oparcia.
Struktura jest wykonana z profili stalowych ø 30 o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową.
Ten model jest wyposażony w bagnety przyspawane do stelaża do szybkiego montażu podłokietników i oparcia.
Płaszczyzna łóżka jest wykonana z prostokątnej siatki elektrozgrzewanej, odpowiedniej do realizacji rozkładanych sof do 
codziennego użytku w domach, hotelach i na statkach wycieczkowych. Płaszczyzna siedziska jest wykonana z pasów 
elastycznych w celu zagwarantowania większego komfortu i uczucia miękkości. 
Są dostępne dwie wersje oparcia: proste i z wnęką na poduszki.
Do tego mechanizmu można zastosować materac sprężynowy (14x190 cm lub 14x195) lub z pianki poliuretanowej 
(13x190 cm lub 13x195 cm). Mechanizm Grecale de Luxe uzyskał certyfikat CATAS (raport nr 174414 z 29/04/2014)

Głębokość cm 86
Ustawienie głównego stelaża od podłogi  cm 8/10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

RYSUNEK TECHNICZNY

Szczegół zamykania mechanizmu Grecale de Luxe Szczegół przytrzymania materaca Grecale de Luxe

KOD SZEROKOŚĆ WYMIAR MATERAC KG MECH KG MATER.

GC 180 180 x 86 195 x 160 41 24

GC 160 160 x 86 195 x 140 38 22

GC 140 140 x 86 195 x 120 35 20

GC   92 92 x 86 195 x 75 28 14
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Elektrozgrzewana z pasami elastycznymi

Centrum badawczo-rozwojowe oraz laboratorium 
dla sektora drzewiarsko – meblarskiego, 
środowiska i artykułów spożywczych
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Grecale De Luxe - H14: Materace
Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu D. 21 wysokość 14 cm pokryty tkaniną żakardową pikowaną

Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu D. 25 wysokość 14 cm pokryty tkaniną żakardową pikowaną

Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu D. 30 wysokość 14 cm pokryty tkaniną bawełnianą 

Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu D. 30 wysokość 14 cm pokryty tkaniną bawełnianą pikowaną

Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu D. 30 i MY Memory D.50 wysokość 13 cm pokryty białą tkaniną pikowaną
Stretch Zdejmowaną

Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu D. 30 HR ognioodpornego wysokość 12 cm pokryty tkaniną OGNIOODPORNĄ
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Grecale De Luxe - H14: Materace

Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu D.30 wysokość 13 cm, pokryty tkaniną poliestrową antyalergiczną Stretch Aloes pikowaną

Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu D. 30 wysokość 14 cm pokryty tkaniną stretch pikowaną ZDEJMOWANĄ

Rodzaje tkaniny pikowanej
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RODZAJ MATERACA
Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu 18 cm, 
pokryty tkaniną żakardową pikowaną

Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu D.30 nieodkształcającego 
się wysokość 18 cm przewiewny i dświeżający ze zróżnicowanymi 
strefami pokryty tkaniną pikowaną Stretch Aloes.

Materac Grecale de Luxe 195 sprężynowy wysokość 18 cm,
pokryty tkaniną żakardową pikowaną

RYSUNEK TECHNICZNY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Materac Grecale de Luxe 195 z poliuretanu D.30
nieodkształcającego się wysokość 18 cm z 5 cm Memory 50 
przewiewny i odświeżający z 5 zróżnicowanymi strefami,
pokryty tkaniną pikowaną Stretch COOLMAX zdejmowaną

Szczegół Warstwy poliuretanowej z 5 zróżnicowanymi strefami 
z 5 cm Memory 50

KOD SZEROKOŚĆ WYMIAR MATERAC KG MECH KG MATER.

GC 180 180 x 86 195 x 160 44 24

GC 160 160 x 86 195 x 140 41 22

GC 140 140 x 86 195 x 120 38 20

GC   92 92 x 86 195 x 75 31 14

Grecale De Luxe - 195 - H18

Mechanizm gotowego łóżka do materaca o wysokości 18 cm, z otwieraniem czołowym poprzez rozłożenie oparcia i 
następnie rozłożenie w jednym ruchu bez konieczności ściągania poduszek siedziska i oparcia.
Struktura jest wykonana z profili stalowych ø 30 o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową.
Ten model jest wyposażony w bagnety przyspawane do stelaża do szybkiego montażu podłokietników i oparcia.
Płaszczyzna łóżka jest wykonana z prostokątnej siatki elektrozgrzewanej, idealnej do realizacji rozkładanych sof do 
codziennego użytku zarówno w domach, jak i w hotelach i na statkach wycieczkowych.
Płaszczyzna siedziska jest wykonana z pasów elastycznych w celu zagwarantowania większego komfortu i uczucia miękkości.
Są dostępne dwie wersje oparcia: proste i z wnęką na poduszki.
Do tego mechanizmu można zastosować materac sprężynowy (18x195 cm) lub z pianki poliuretanowej (18x195 cm).

Centrum badawczo-rozwojowe oraz laboratorium 
dla sektora drzewiarsko – meblarskiego, 

środowiska i artykułów spożywczych

• Mechanizm z przyspawanymi bagnetami
• Standardowe oparcie
• Oparcie z wnęką na poduszki i mechanizmem zapadkowym
• Oparcie podzielone na dwie części
• Wsporniki blokujące panel
• Bagnety Armetal NEW

Głębokość cm 86
Ustawienie głównego stelaża od podłogi  cm 8/10

Elektrozgrzewana z pasami elastycznymi
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Grecale De Luxe - 195 - PODWÓJNA LISTWA

WARIANTY OPARCIA  - Grecale de Luxe

Mechanizm gotowego łóżka z otwieraniem czołowym poprzez rozłożenie oparcia i w następstwie rozłożenie w jednym
ruchu bez konieczności ściągania poduszek siedziska i oparcia.
Struktura jest wykonana z profili stalowych ø 30 o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową.
Ten model jest wyposażony w bagnety przyspawane do stelaża do szybkiego montażu podłokietników i oparcia.
Płaszczyzna łóżka wykonana jest z listew drewnianych, które zapewniają komfort, gdy łóżko jest rozłożone.
Płaszczyzna siedziska jest wykonana z pasów elastycznych w celu zagwarantowania większego komfortu i uczucia miękkości.
Są dostępne dwie wersje oparcia: proste i z wnęką na poduszki.
Do tego mechanizmu można zastosować materac sprężynowy (14x190 cm lub 14x195 cm) lub z pianki poliuretanowej
(12/13x190 cm lub 12/13x195 cm).
Mechanizm Grecale de Luxe uzyskał certyfikat CATAS (raport nr 174414 z 29/04/2014).

Grecale De Luxe - 195 - POJEDYNCZA LISTWA
model produkowany na zamówienie w ilości minimum 50 sztukmodel produkowany na zamówienie w ilości minimum 50 sztuk
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3 : Chwycić za końcową część łóżka i zbliżyć ją do podłogi wykonując
prosty obrót w sposób wskazany przez strzałki.

4 : Sofa w pozycji łóżka.

Instrukcje OTWIERANIA Grecale de Luxe

Instrukcje ZAMYKANIA Grecale de Luxe

1 / 2: Podnieść mechanizm
w kierunku strzałki chwytając 
za oparcie i obracając je o 90° 
w kierunku strzałki.

5 : W pierwszej fazie zamykania mechanizmu należy podnieść część B i wykonać obrót o około 90°, naciskając na punkt A

6 : Nacisnąć na oparcie i obrócić je w kierunku wskazanym 
przez strzałki.

7 : Na zakończenie nacisnąć na oparcie.

Uwaga: nie zostawiać kołder ani poduszek w środku mechanizmu
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Głębokość standard cm 197
Ustawienie głównego stelaża od podłogi  cm 4
Materac o długości cm 195

• Poprzeczka łącząca
• Bagnety Armetal NEW z otworem przelotowym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

RODZAJ MATERACA

RYSUNEK TECHNICZNY

Materac Tifone 195 z poliuretanu D.30 wysokość 
21 cm, pokryty tkaniną żakardową pikowaną
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Tifone - 195

Łóżko ortopedyczne skrzyniowe, które poprzez podniesienie płaszczyzny spania udostępnia przegrodę umieszczoną pod
siatką, praktyczną do włożenia poduszek i kołder.
Ten ruch jest możliwy dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych.
Struktura jest wykonana z profili stalowych o dużej wytrzymałości, malowanych proszkowo farbą epoksydową.
Płaszczyzna spania jest ortopedyczna z drewnianymi wypukłymi listwami. Skrzynia może być kompletnie rozmontowana w 
celu ułatwienia transportu.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Bagnety Armetal NEW 
z otworem przelotowym

Poprzeczka łącząca

KOD SZEROKOŚĆ WYMIAR MATERAC KG MECH KG MATER.

TF 170 170 x 195 195 x 170 48 34

TF 160 160 x 195 195 x 160 44 32

TF 140 140 x 195 195 x 140 40 28

TF 120 120 x 195 195 x 120 36 24

TF 90 90 x 195 195 x 90 31 18

TF 80 80 x 195 195 x 80 28 16
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Bagnety Armetal NEW

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Wsporniki blokujące panel

Pierścienie z zaczepemŚruby do oparciaZatyczki gumowe

mm 25/30 Ømm 25 Ø

Uchwyty do otwierania mechanizmuNóżki plastikowe

poliestrowe poliestrowe z zaczepami stalowe



Via Nazionale, 7-9-11  -  47017 Rocca S. Casciano Forlì - Italia
Tel. (++39).0543.960139    Fax (++39).0543.950063 

www.armetalitalia.com  -  info@armetalitalia.com


