
Rozbor použitého materiálu pro RIALTO

Čelo

• základ čela zhotoven z DTD 16 mm 
• tloušťka čela je opticky po obvodu rozšířená páskem MDF šířka 9cm a tloušťka 6 mm 
• čelo je prošité na čtverečky 10x10 cm, vycpávka polyesterové rouno 400 gr/m2 
• čelo je ze zadní strany začištěno netkanou černou textilií Spunbond 50 gr/m2 

Úložný prostor

Velikost úložného prostoru pod rošty je: 77 (při šířce 160 cm) nebo 87 (pří šířce 180 cm) x 182 x 23
cm

• materiál bočnic postele bílé lamino tloušťka 18 mm 
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• materiál bočnic postele bílé lamino tloušťka 18 mm 
• dno je vyhotoveno z bílé MDF 
• pohledové strany jsou změkčeny polyesterovým rounem 400 gr/m2 
• uchycení okrasné nohy je ocelovým výliskem (noha se zašroubuje do výlisku) 
• spojení pravé a levé strany letiště je středovou ocelovou stavěcí nohou 
• k spojení matrace s úložným prostorem je použit výklopný mechanismus s pružinami 

Spodní podpůrná matrace

• rošt masivní lamelový, buď pevný anebo polohovací, počet lamel 14 ks (lamely jsou 
zapuštěny v pouzdru), profil rámu 65 x 30 mm. Na lamelách je rošt potažen natuženou 
netkanou textilií Tavtex 800 gr/m2 pro podepření pružinové vložky. Spodní část roštu 
začištěna netkanou textilií bílé barvy Spunbond 50gr/m2 

• pružinová vložka 8x75x190 cm síla drátu 2,2 mm. Navrchu pružinové vložky je použit 
polyuretan 25/38 (gramáž/natužení) a po obvodu je použit polyuretan 23/38 
(gramáž/natužení). Proti protlačení pružin je použita technická textilie Jatex 900 gr/m2 s 
vpichovaným polypropylenovým vláknem. Matrace je začalouněna v technické látce a 
změkčená polyesterovým rounem 80 gr/m2. 
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