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In de vroege jaren 80 begon de heer Eckhard
Dewert met de ontwikkeling van de eerste aandrijfsystemen voor de behandelingsbedden.In
1987 ontstond dan zijn eerste twin-aandrijving
voor de meubelindustrie (lattenbodems).
Met een grote passie voor details en de moed
om nieuwe dingen uit te proberen, werden in
de daaropvolgende jaren meer innovaties en
een verscheidenheid van twin- en enkele aandrijvingen op de markt geïntroduceerd.
Alle ontwikkelingen, met name het basisprincipe van de werking van de bekende twinaandrijving van 1987, werden gepatenteerd. De
destijds ontwikkelde twin-aandrijvingen zijn nog
steeds de basis voor de gehele industrie.
Na de verkoop van de zeer succesvolle onderneming in het jaar 1992 aan de Phoenix-groep,
volgde Eckhard Dewert zijn nieuwe visie en begon met de eerste ontwikkelingsideeën voor de
nu‚ s werelds unieke ultradunne aandrijfconcept.
Zijn metgezellen, Dr. Rolf Farmont, Johannes
Schneider en Jörg Henle, zijn nauw betrokken
geweest bij de ontwikkeling van de ultravlakke aandrijftechniek. Met de presentatie van
de eerste verstelbare viermotorige matras en
een ander tweemotorig aandrijfsysteem voor
lattenbodems in 2003 begon het tijdperk van de
nieuwe aandrijftechnieken van de toekomst.

Tegelijkertijd werden de ontwikkelingsactiviteiten in andere individuele projecten door Eckhard
Dewert met Johannes Schneider geïntensiveerd.
Dus, werd er bijvoorbeeld, een nieuwe twinaandrijfconcept ontwikkeld en verkocht aan de
firma Linak, die de basis van alle Linak twinaandrijvingen vormt.
Deze ontwikkelingen werden in de daaropvolgende jaren geïntensiveerd en leidden in 2011
tot de lancering van de Move-aandrijfserie op de
markt. Tegelijkertijd was dit ook de hoeksteen
voor de bundeling van alle activiteiten van de
groep bedrijven op de huidige moderne locatie
in Grünsfeld in Baden-Württemberg.
Een andere mijlpaal in de ontwikkeling van de
geschiedenis is het OCTO aandrijfsysteem die
in 2015 aan het publiek werd geïntroduceerd.
Dit nieuwe aandrijfsysteem werd bekroond als
“DE“ wereldwijde baanbrekende aandrijvingsinnovatie in de meubelindustrie.
Deze unieke ultravlakke aandrijftechnologie
wordt al jaren steeds populairder in Europa en
overzee.

Met de toenemende trend op de markt van
het boxspringbed, erkende Eckhard Dewert de
noodzaak om een aandrijvingsconcept speciaal
voor dit marktsegment te ontwikkelen, omdat de conventionele twin-aandrijving van dit
marktsegment zijn grenzen heeft behaald.
Als gevolg hiervan, presenteert OCTO actuatoren de OB05 een One Part concept op het
Interzum 2017; een speciaal voor boxspring- en
gestoffeerde bedden ontwikkeld aandrijfsysteem, die op de markt door haar efficiëntie,
verstelbaar vermogen (tot 300 kg) en robuustheid zal revolutioneren.
Met een passie voor innovatie en nieuwe ontwikkelingsideeën zullen Eckhard Dewert en het
team van OCTO Actuators de markt voorzien
van nieuwe productideeën “made in Germany“.

E. Dewert

www.octo-actuators.de
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Met ons OCTO team zullen we ons op onze locatie in Grünsfeld blijven richten op innovatie, kwaliteit en functionaliteit, met een focus op de eisen van de klant en de marktontwikkelingen.
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Toepassingsgebied

Opties

Verstelbare lattenbodems (plat) met
Lamellen of opgeloste oppervlak (plaat)
Verstelbare continentale bedsysteme
Verstelbare bedden met bedframefunctie 		
en met zijdelingse bedopening

Move pRI

Afstandsbediening en
kabelafstandsbediening
3 Motorvariant (hoofd of voet)
5 Systeemlengtes beschikbaar
Onverkrijgbaar Zonder lendensteun
kan een
Maxi set voor extra breedtes tot 140 cm 		
worden besteld

Beschrijving van het product Move 4M
De viermotorige variant combineert alle
voordelen van de PriMove-serie op zichzelf en
biedt de klant maximale individuele instelmogelijkheden, een uniek comfort en een elegant
ontwerp.
Hierbij werd totaal afgezien van metalen
hulpstukken. Een zeer laag systeemhoogte
en de continue 64 mm schroevenrooster laat
voldoende ruimte over voor individuele epassingsmogelijkheden en maakt de aanvaarding
van alle gangbare veerelementen mogelijk.

Een totaal van 7 zones van de rug- en voetdeel,
kunnen bijna geruisloos en gelijkmatig worden
aangepast door middel van vier krachtige
motoren. Bovendien, zorg een geïntegreerde
lendensteun voor een aanzienlijke verlichting
van de wervelkolom.

Lendenondersteuning
De lendenondersteuning in het lumbale gebied
van de rug geeft een significante verlichting
van de wervelkolom en zorgt zo voor een toename van comfort en welzijn.

Het voetgebied is zweven en uitgerust met
een geïntegreerde gasveer, die ook dient als
bescherming van overbelasting.

Memory

RY

ARM

Aandrijftechniek
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IQM

LIGHT

SENSOR

2x Plug

ON/OFF

POWER

Motorpower

10000 N
x4

IQM

surface load**
(Verteilung-Allocation)

The best

DESIGN
for you...

Max
200KG

Het systeemvermogenvan de OCTO
aandrijftechniek isexcellent. Grote en
dikke matrassen (belastingen) kunnen
eenvoudig, muisstil en oneindig worden
versteld. Bedbreedtes en lattenbodems
(lattenrooster) tot 140 cm kan naar
wens worden geconstrueerd.

7,5cm

Ultra flat
De OCTO Move aandrijfsystemen zijn
uniek door hun vlakke ontwerp. OCTO
systemen bieden maximale ontwerpen constructiemogelijkheden voor uw
ideeën.
Seat

MAX

Seat-Max

Storage Box

100 - 140
cm

Maxi Set*

S

QUICK

SYNCHRO

TOUCH

easy assembly

PriCon RF M4*

PriCon M4*

* Facultatief
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Motorpower

Move pRI

surface load**
(Verteilung-Allocation)

Max
200KG

7,5cm

Ultra flat

Beschrijving van het product PriMove 2M
Onze instapmodel in de premieklasse biedt
hoogstaand comfort en een elegant design
in een aantrekkelijke kleur. Hierbij werd totaal
afgezien van metalen hulpstukken.

Een zeer laag systeemhoogte en de continue
64 mm schroevenrooster laat voldoende ruimte
over voor individuele toepassingsmogelijkheden en maakt de aanvaarding van alle gangbare veerelementen mogelijk.

Het voordeel van de 7-zone-indeling en een
geïntegreerde lendensteun voor een merkbare
ontlasting van de wervelkolom zijn onderdelen
van dit ontwerp. De elegante, vrij zwevende
voet geeft het systeem een bijzondere elegantie.

PriMove “M“ biedt u de mogelijkheid om de
PriMove-aandrijftechnologie te combineren
met de hoogwaardige Sono2-radiobediening.

PriMove “E“ biedt u de mogelijkheid om de
PriMove-aandrijftechniek te combineren met
de besturingscomponenten van alle Eco, Easy
en OF series.

Productvarianten PriMove 2M
PriMove “S“ biedt u de mogelijkheid om de
PriMove-aandrijftechniek te combineren met
de PriCon RF Memory 2 high-end radiobesturing.

LIGHT

PriMove “S“ / PriCon RF M2
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* Facultatief

Memory

PriMove “M“ / Sono2

Memory

PriMove “E“ / Star2

Aandrijftechniek

Toepassingsgebied

Opties

Verstelbare lattenbodems (plat) met
Lamellen of opgeloste oppervlak (plaat)
Verstelbare continentale bedsysteme
Verstelbare bedden met bedframefunctie 		
en met zijdelingse bedopening

Move eCO

Afstandsbediening en
kabelafstandsbediening
Memory control / APP Control
Netscheidingsfunctie
Netscheidingsfunctie
Maxi-Set voor oversized tot 140 cm
Voetmagnaat

Beschrijving van het product EcoMove

Sono2*

Bij onze EcoMove-serie kan zowel de rug- als
voetsteun via een afzonderlijk controleerbaar,
extreem geruisloze motor apart worden ingesteld. Een totaal van 4 / 5 zones zorgen voor
een gemakkelijke instelling van een comfortabele ligpositie.
Dit ultradunne aandrijfsysteem wordt gekenmerkt door een bijzonder hoge mate van
variabiliteit.
De instellingstechnologie biedt een elegante
opname voor de houtverlenging. Dit maakt
het mogelijk om bijna elke lengtevariant te
realiseren.

Het voetgebied is vrij zwevend. Het systeem
heeft geen metalen hulpstukken nodig en met
een systeem van slechts 65 mm geeft het veel
vrijheid in het gebied van moderne lattenbodems.
De gelijkmatig verdeelde 64 mm schroevenrooster biedt de opname van alle gangbare
veerelementen voor een klantgericht ontwerp.
Een mechanische nooddaalfunctie is standaard
geïntegreerd.

POWER

Motorpower

surface load**
(Verteilung-Allocation)

7500 N
x2

Max
150KG

6,5cm

Ultra flat
Memorymotor* 8P
Eco + Easy Move / Sono2

100 - 140
Memory

Eco 2

E-Power 24S

cm

Maxi Set*
* Facultatief
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Move eCO
Star2 RF*

Eco V6

Eco Classic

Eco V5

De OCTO draadloze afstandsbedieningen
zijn uitgerust met een nachtlichtfunctie.Het
nachtlicht bevindt zich in de ontvanger en
kan gemakkelijk via de handzender aan en uit
worden gezet.

LIGHT

Aandrijftechniek
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* Facultatief

Aandrijftechniek

Aandrijftechniek

Speciale functies
Afstandsbediening en
kabelafstandsbediening
Geheugencontrole
Continue 64 mm boutverdeling
Vrijloopfunctie
Mechanische noodontgrendeling (NAS)

storage box

easy assembly

memory*

Eco V4

Aandrijftechniek

Eco V3

Aandrijftechniek

Eco V2

Aandrijftechniek

Memory

Eco V1

Aandrijftechniek

* Facultatief
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Speciale functies
Afstandsbediening en
kabelafstandsbediening
Geheugencontrole
Continue 64 mm boutverdeling
Vrijloopfunctie
Mechanische noodontgrendeling (NAS)

Move eASY
Beschrijving van het product EasyMove
Bij onze EcoMove serie kan zowel de rug- als
voetsteun via een afzonderlijk controleerbaar,
extreem geruisloze motor apart worden ingesteld.
Een totaal van 4 tot 5 zones zorgen voor een
gemakkelijke instelling van een comfortabele
ligpositie.
Dit ultradunne aandrijfsysteem wordt gekenmerkt door een bijzonder hoge mate van variabiliteit. De einddelen zorgen voor een elegante
opname voor de houtverlenging.

Dit maakt het mogelijk om bijna elke lengtevariant te realiseren.
Het voetgebied is vrij zwevend. Het systeem
heeft geen metalen hulpstukken nodig en met
een systeemhoogte van slechts 65 mm geeft
het veel vrijheid in het gebied van moderne
lattenbodems.
De gelijkmatig verdeelde 64 mm schroevenrooster biedt de opname van alle gangbare
veerelementen voor een klantgericht ontwerp.
Easy V5

Easy V4

5 cm

Push 2
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E-Power 24S

Aandrijftechniek

Aandrijftechniek

POWER

Push2 RF - APP*

Motorpower

surface load**

7500 N
x2

Max
150KG

(Verteilung-Allocation)
6,5cm

Ultra flat

Easy V1

Easy V2

Easy V3

APP

De OCTO biedt de mogelijkheid om een APP op de
smartphone te installeren.
Met de bijbehorende ontvanger met APP functie kan het
bedsysteem met een eigen
smartphone (IOS / Android)
worden bediend. De nachtlichtfunctie zit ook in de APP
controle.
Aandrijftechniek

Aandrijftechniek

Aandrijftechniek

* Facultatief
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Toepassingsgebied
Verstelbare lattenbodems (plat) met
Lamellen of opgeloste oppervlak (plaat)
Verstelbare continentale bedsysteme
Verstelbare bedden met bedframefunctie 		
en met zijdelingse bedopening

Flex OF 12
Beschrijving van het product OF12
OCTO Flex OF12 overtuigd door haar enorme
systeemvermogen, twee muisstille motoren en
de ultradunne constructies.

Snelle montage en maximale flexibiliteit in de
kleurstelling van alle frame-onderdelen zijn
kenmerkend voor dit systeem.

Het Flex Connect systeem vervangt alle hulpstukken en verminderd hun opslagkosten “one
fits all“.

Een wereldwijd unieke en een nieuwe gepatenteerde aandrijfconcept vermindert ook het
gewicht met meer dan 50% bij gelijktijdige
hogere krachtvormgeving en systeemstabiliteit.

Flex Connect maakt het mogelijk om met een
enkel basisset, bedbreedten te installeren van
70-100 cm.

Memorymotor* 8P OF12 / OB20
OF12 / Sono2

12 * Facultatief

Memory

Fly 2

E-Power 24S

Aandrijftechniek

Opties
Afstandsbediening en
kabelafstandsbediening
Memory control / APP Control
Halsbevestiging (Synchro-Drive)
Netscheidingsfunctie
Maxi set voor extra breedtes tot 140 cm 		
worden besteld
Voetmagnaat

Speciale functies
Afstandsbediening en
kabelafstandsbediening
Geheugencontrole
Continue 64 mm boutverdeling
Vrijloopfunctie
Mechanische noodontgrendeling (NAS)

POWER

Motorpower

surface load**
(Verteilung-Allocation)

7500 N
x2

Max
150KG

7,5cm

Seat

Ergo

Flex
Seat-flex

De OCTO Seat-Flex heeft de unieke manier
om het zitgedeelte van het bedsysteem om
vervorming in de matras te minimaliseren
de verbetering van de lig-ergonomie aan te
passen. De matras wordt niet langer in elkaar
gedrukt, maar neemt de ontspannen vorm
van het lichaam van de gebruiker aan. Voor de
consument is dit ook een voordeel, omdat de
gestrekte lichaamshouding (Zero Gravity) tot de
ontspannen zithouding kan worden ingenomen.Op elk moment en gelijkmatig!

Ultra flat

SyncD

Flex
ergo-flex

De OCTO Ergo-Flex maakt het mogelijk om
de zones van een bedconstructie naar wens in
lengte aan te passen.

Synchro-drive*
Bij het aanpassen van het rug- en nekgedeelte
stijgt het ruggedeelte het eerst, zonder dat de
nek eerst op het hoofdgedeelte drukt. Licht
verhoogd liggen, of het nu voor de nachtrust
of met reflux is, is nu mogelijk zonder nekdruk.
De nek ontwikkelt zich volledig in de zithouding tot aan het punt van de reis, zodat
een comfortabele zit- of leeshouding kan
worden aangenomen.

De OCTO Flex aandrijfsystemen zijn
uniek door hun vlakke ontwerp. OCTO
systemen bieden maximale ontwerpen constructiemogelijkheden voor uw
ideeën.

flex connect
Een ander uniek kenmerk van de
OCTO Technologie is de Flex Connect.
Maximale flexibiliteit met bekroonde
technologie.Ergo-Flex en Flex-Seat zijn
ook opmerkelijke voordelen van OCTO
Technologie. Ontwerp het volgens uw
wensen!

~ SitVital

memory*

~ RelaxVital

Memory

~ JoinVital

Storage box
~ RefluxVital

SyncD
Synchro-drive*

~ SleepVital

* Facultatief
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Techn. gegevens Move/Flex
OF12 (toGo)

Basic (toGo)

Easy

Eco

Pri

Inbouwhoogte
Breedtematen
Lengtematen
Systeemgewicht
Motoren
Belastbaar tot**
Bedrade afstandsbediening
Afstandsbediening radio
Gelijkmatige verstelling
Eco ontwerp stand-by Verbuik < 0,30 W
Voeding met netspanningisolatie (NFS)
Nekverstelling
Rugverstelling
Knie / voetzoneverstelling
Voetzoneverstelling

7,5 cm
70-140 cm
naar 220 cm
6,1 kg
2M
150 kg
ja
facultatief
ja
ja
facultatief
facultatief
ja
ja
nee

6,5 cm
70-120 cm
naar 220 cm
3,8 kg
1M
150 kg
ja
nee
ja
ja
nee
nee
ja
nee
nee

6,5 cm
70-140 cm
naar 220 cm
van 6,1 kg
2M
150 kg
ja
facultatief
ja
ja
facultatief
facultatief
ja
ja
nee

6,5 cm
70-140 cm
naar 220 cm
van 8,8 kg
2M
150 kg
ja
facultatief
ja
ja
facultatief
facultatief
ja
ja
nee

7,0 cm
70-140 cm
naar 220 cm
van 14,1 kg
2 M, 3 M, 4 M
200 kg
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja, 4 M, 3 MF

SPECIALE VOORDELEN
Kracht N / Motor
Vrijloopfunctie
Flex Connect
Seat-Flex / Ergo-Flex
StorageBox
SynchroDrive (met nekfitting)
Nooddaalfunctie permanent mechanisch NAS
One fits all
Lordosis Support

7500 N
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee

7500 N
ja
nee
ja
ja
nee
ja
nee
nee

7500 N
ja
nee
nee
ja
nee
ja
nee
nee

7500 N
ja
nee
nee
ja
nee
ja
nee
nee

10000 N
ja
nee
nee
ja
nee
ja
nee
ja

facultatief

nee

facultatief

facultatief

nee

facultatief

nee

facultatief

facultatief

ja, 4M

facultatief

nee

facultatief

facultatief

nee

facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
nee
facultatief
facultatief
facultatief

nee
nee
nee
nee
nee
facultatief
facultatief
nee
nee

facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
nee
facultatief
facultatief
facultatief

facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
nee
facultatief
facultatief
facultatief

nee
nee
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee

BEDIENINGSOPTIES
Draadloze afstandsbediening 2,4 GHz STD
met vloerlamp
Draadloze afstandsbediening 2,4 GHz NFS
met vloerlamp
Draadloze afstandsbediening 2,4 GHz APP
met vloerlamp
APP ontvanger STD / APP ontvanger NFS
Memorysteuerung Sono2 / Memorymotor
Geheugen
Dubbele synchro kabel 6P Geheugen
Dubbele synchro kabel 6P
Dubbele synchro kabel 4P
Verlengsnoer stroomkabel
Verlengsnoer handschakelaar 6P
Bedrade afstandsbediening MaxiPlus 100 cm
MECHANISCHE OPTIES
SynchroDrive / Voetmagnaat
Maxi-Set (extra breedtes)
“toGo“
MoveBack

ja
100-140 cm
ja
nee

nee
100-120 cm
ja
nee

nee
100-140 cm
nee
facultatief

nee
100-140 cm
nee
facultatief

nee
100-140 cm
nee
facultatief

** gelijkmatig over het ligvlak verdeeld
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TECHN. GEGEVENS
Draaimoment in Nm
Complete verstelling “Open“ in sec onbelast
Montagehoek rug
64 mm rooster
Inschakelduur
Motorspanning
Einde deactivering via
Behuizingskleur RAL
Soort voeding
Toevoer standaard
Toevoer optioneel
Voedingsaansluiting
Eco ontwerp EC1275/2008 stand-by <0,30 W
Beschermingsniveau
Beschermingsklasse

OF12 (toGo)

Basic (toGo)

Easy

Eco

Pri

464
19 sec / 29 V
60 °
ja
`2/10
24 V AC
Mikroschal.
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
ja
IP20
II

530
18 sec / 24 V
52 °
ja
`2/10
24 V AC
Mikroschal.
7044
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
ja
IP20
II

541
18 sec / 24 V
max. 89 °
ja
`2/10
24 V AC
Mikroschal.
7044
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
ja
IP20
II

541
18 sec / 24 V
max. 89 °
ja
`2/10
24 V AC
Mikroschal.
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
ja
IP20
II

731
18 sec / 24V
max. 90 °
ja
`2/10
24 V AC
Mikroschal.
8019
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
ja
IP20
II

Mechanische noodontgrendeling (NAS)

Stationair

Kopfbereich

Fußbereich

Alle aandrijfsystemen beschikken stationair
over een nuttige veiligheidsfunctie.
Tijdens het neerhalen van de rug- en kopgedeelte, worden zij niet door middel van motorvermogen, maar door haar eigen gewicht naar
de neutrale stand gebracht.
Indien een lichaamsdeel per ongeluk wordt
ingeklemd, wordt maximaal het gewicht van
de overeenkomstige liggende sectie toegepast.
Beschadigingen en kneuzingen zijn vrijwel
uitgesloten.

In geval van een stroomstoring of een onverwacht defect, biedt de mechanische nooddaalfunctie de mogelijkheid om zowel de rug- en
voetdeel handmatig te laten dalen.

Box OB 05

The best
Het basisidee achter dit concept is een combinatie van een aandrijfsysteem en hardware, die
over een enorm vermogen beschikt en volledig
breed variabel is en de montagetijd voor boxspringbedden drastisch verlaagd.
Als een zogenaamde “One Part Concept“
combineert het ontwerpidee van OCTO Box
05 alle wensen van de boxspring- en stofferingsindustrie, prioriteit naast het ontwerp, het
benodigde vermogen (systeemvermogen voor
de aanpassing van het bed met zware en dikke
matrassen) en een razendsnelle montage.
Sinds een aantal jaren van ontwikkeling is een
modern en duurzaam concept ontstaan met
vele voordelen ontstaan voor de producent en
de consument.

OCTO Box 05 vervangt de uitgebreide metalen hulpstukken en ook de ongepaste twinmotoren.
De voor bijna 30 jaar geleden ontwikkelde
twin-motoren voor lattenbodems, hebben
heden ten dage last van energietekorten
en de fabrikant van moderne boxspring- en
gestoffeerde bedden worstelen met zeer hoge
tarieven van dure klachten.

POWERfor you...

Met dit aandrijfconcept wordt voor de bevoorrading van hulpstukken en aandrijfmotoren
voor de industriële klanten drastisch verminderd. Er is alleen nog één aandrijfsysteem voor
de verschillende bedbreedtes.

Het resultaat van deze OCTO Box 05 aandrijfsysteem is indrukwekkend.De verdeelde
belasting tot 300 kg op het ligblak en bedbreedtes tot 155 cm worden met de OCTO Box
05 aandrijfsysteem moeiteloos bewogen.

Hier wordt de OCTO 05 “Platform aandrijfconcept“ gebruikt.
Het combineert op een technisch unieke manier de optimale vermogensafgifte tijdens de
verstelling met een moderne motorontwerp en
de geringe hoogte van slechts 10,5 cm.

one part concept
De OCTO One Part Concept maakt indruk met
een snelle montage en demontage. The One
Part Concept werd speciaal ontworpen voor
boxspringbedden en kunnen worden gebruikt
bij bedbreedtes van 155 cm.

Aandrijftechniek
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Toepassingsgebied

Opties

Verstelbare continentale boxspring
bedsystemen
Verstelbare continentale bedsysteme
Verstelbare Bedden mit bedframefunctie en
met zijdelingse bedopening

Box OB 05

Afstandsbediening en
kabelafstandsbediening
Geheugencontrole / APP Control
Halsbevestiging (Synchro-Drive)
Netscheidingsfunctie
Maxi-Set voor oversized tot 155 cm

Beschrijving van het product OB05
OCTO Box OB05 is voorzien van een uniek systeemvermogen van 200-300 kg, het dunne en
compact ontwerp van slechts 10,5 cm en twee
muisstille motoren.
Het OB05 systeem is speciaal ontworpen voor
zeer veeleisende boxspring bedsystemen.
De “One Part Concept“ vervangt alle hulpstukken en maakt het ook mogelijk het de
bergruimte onder het bed te gebruiken (Opslag
en Canapé functie).

Onze OB05 garandeert een snelle montage van
minder dan 2 minuten en kan bij alle gangbare
houten- en metalen boxspringbedden tussen 70
en 100 cm breedte alsmede met en breed van
1,80 m tot 2,20 m lengte worden geïnstalleerd.

Classic

POWER

8000 N
BOX

x2

Indien gewenst, kan het systeem in de Maxiversie voor bedbreedtes van 100 tot 155 cm
(Queen) worden gebruikt.
Bovendien is optioneel een mechanische synchro nekverstelling verkrijgbaar.

OB O5

Classic

Aandrijftechniek

surface load**
(Verteilung-Allocation)
470 / 670 mm

Max
200KG

Max
240KG

Max
300KG

Max
330lbs

Max
440lbs

Max
660lbs

Fly 2
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E-Power 24S
E-Power 24B (RED)

Memorymotor* 8P
OB05 Classic, Black, Red / Sono2

Memory

MaxiPlus 670 mm / Maxi 470 mm*
OB05 Classic, Black, Red

10,5cm

Ultra flat

one part concept

easy assembly

Productvarianten OB05
Black

OCTO Box systemen zijn beschikbaar in drie
prestatieniveaus:

POWER

10000 N

Klassieker met een systeemvermogen van
200 kg, zwart met een systeemvermogen van
240 kg en rood met het hoogste vermogen van
300 kg.

x2

BOX

OB O5

Black

Aandrijftechniek

Red

De vermogensafgifte is allen tijde gelijkmatig.
Vrijwel elke comfort-, slaap- en ligpositie kan
door de intelligente regelsystemen worden
bereikt.

POWER

12000 N
BOX

Het systeemvermogenvan de OCTO aandrijftechniek isexcellent. Grote en dikke matrassen
(belastingen) kunnen eenvoudig, muisstil en
oneindig worden versteld.Bedbreedtes en
lattenbodems (lattenrooster) tot 140 cm en
boxspringbedden tot 155 cm (Queen VS) kan
naar wens worden geconstrueerd.

OCTO Box staat voor een uniek systeemvermogen. Speciaal ontworpen
voor boxspringbedden. Snelle installatie
en superieure flexibiliteit.
Seat

MAX

Seat-Max
ONE

wooden frame

ALL

ONE

steel frame

ALL

storage box

easy service

Met 300 kg syteempower kondigt OB05 de
top van de opties op de markt aan.Modern
design en innovatieve materialen zijn altijd de
eerste keuze voor OCTO producten.

x2

OB O5

Red

Aandrijftechniek
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Box OB 05
Ergo

Seat

SyncD

MAX

Flex
ergo-flex

De OCTO Ergo-Flex maakt het mogelijk om
de zones van een bedconstructie naar wens in
lengte aan te passen.

Seat-Max
Seat-Max is vooral van belang als het gaat om
boxspringbedden.
Het zitgedeelte (in tegenstelling tot gebruikelijke twin-aandrijvingen die door de asafstand
worden beperkt) kan langer en dus zachter op
de matras worden geconstrueerd.
De matras wordt niet langer in elkaar gedrukt, maar neemt de ontspannen vorm van
het lichaam van de gebruiker aan. Voor de
consument is dit ook een voordeel, omdat de
gestrekte lichaamshouding (Zero Gravity) tot de
ontspannen zithouding kan worden ingenomen.Op elk moment en gelijkmatig!

18 * Facultatief

Synchro-drive*
Bij het aanpassen van het rug- en nekgedeelte
stijgt het ruggedeelte het eerst, zonder dat de
nek eerst op het hoofdgedeelte drukt. Licht
verhoogd liggen, of het nu voor de nachtrust
of met reflux is, is nu mogelijk zonder nekdruk.
De nek ontwikkelt zich volledig in de zithouding tot aan het punt van de reis, zodat
een comfortabele zit- of leeshouding kan
worden aangenomen.

Toepassingsgebied
Verstelbare continentale boxspring
bedsystemen
Verstelbare continentale bedsysteme
Verstelbare Bedden mit bedframefunctie en
met zijdelingse bedopening

Box OB 20
Beschrijving van het product OB20
OCTO Box OB20 overtuigd door haar enorme
systeemvermogen, twee muisstille motoren,
een montagehoogte van 9,0 cm en haar flexibel ontwerp.
Dit systeem is speciaal ontworpen voor boxspring bedsystemen. Het Flex Connect systeem
vervangt alle hulpstukken en verminderd de
opslagkosten “one fits all“.

Opties
Afstandsbediening en
kabelafstandsbediening
Memory control / APP Control
Halsbevestiging (Synchro-Drive)
Netscheidingsfunctie
Maxi-Set voor oversized tot 155 cm

Sono2*

Maximale flexibiliteit, systeemvermogen
(200 kg) en Seat-Max zijn kenmerkend voor dit
systeem.

POWER

Motorpower

Een wereldwijd unieke en een nieuw gepatenteerde aandrijfconcept vermindert ook het
gewicht met meer dan 60 % bij gelijktijdige
hogere krachtvormgeving en systeemstabiliteit.

surface load**
(Verteilung-Allocation)

Flex Connect maakt het mogelijk bij OB20
om met een enkel basisset, bedbreedtes te
installeren van 70 en 100 cm (Optioneel in de
Maxi-versie in bedgebieden 100 tot 120 cm).

13000 N
x2

Max
200KG

9,0cm

Ultra flat

memory*

Memory

flex connect

sTORAGE BOX

Aandrijftechniek

Memorymotor* 8P
OB20 / Sono2

Memory

Sono2 - Brick 1 USB, 6P, 8P

De OCTO aandrijftechniek is
uniek in de wereld en wordt
door zijn vlakheid gekenmerkt.Elke opbergruimte
onder het bed (bedframe, Canapé)
kunnen betekenisvol worden geconstrueerd en toegepast.

* Facultatief
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Techn. gegevens Box
OB20

OB05 Classic

OB05 Black

OB05 Red

Inbouwhoogte
Breedtematen
Lengtematen
Systeemgewicht
Motoren
Belastbaar tot**
Bedrade afstandsbediening
Afstandsbediening radio
Gelijkmatige verstelling
Eco ontwerp stand-by Verbuik < 0,30 W
Voeding met netspanningisolatie (NFS)
Nekverstelling
Rugverstelling
Knie / voetzoneverstelling
Voetzoneverstelling

9 cm
70-120 cm
naar 220 cm
7,4 kg
2M
200 kg
ja
facultatief
ja
ja
facultatief
facultatief
ja
ja
nee

10,5 cm
70-120 cm
naar 220 cm
8,2 kg
2M
200 kg
ja
facultatief
ja
ja
facultatief
facultatief
ja
ja
nee

10,5 cm
70-140 cm
naar 220 cm
8,2 kg
2M
240 kg
ja
facultatief
ja
ja
facultatief
facultatief
ja
ja
nee

10,5 cm
70-155 cm
naar 220 cm
8,2 kg
2M
300 kg
ja
facultatief
ja
ja
facultatief
facultatief
ja
ja
nee

SPECIALE VOORDELEN
Kracht N / Motor
Vrijloopfunctie
Flex Connect
Seat-Flex / Ergo-Flex
StorageBox
SynchroDrive (met nekfitting)
Nooddaalfunctie permanent mechanisch NAS
One fits all
Lordosis Support

13000 N
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee

8000 N
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
nee

10000 N
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
nee

12000 N
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
nee

BEDIENINGSOPTIES
Draadloze afstandsbediening 2,4 GHz STD met vloerlamp
Draadloze afstandsbediening 2,4 GHz NFS met vloerlamp
Draadloze afstandsbediening 2,4 GHz APP met vloerlamp
APP ontvanger STD / APP ontvanger NFS
Memorysteuerung Sono2 / Memorymotor
Geheugen
Dubbele synchro kabel 6P Geheugen
Dubbele synchro kabel 6P
Dubbele synchro kabel 4P
Verlengsnoer stroomkabel
Verlengsnoer handschakelaar 6P
Bedrade afstandsbediening MaxiPlus 100 cm

facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
nee
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief

facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
nee
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief

facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
nee
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief

facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
nee
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief
facultatief

MECHANISCHE OPTIES
SynchroDrive / Voetmagnaat
Maxi-Set (extra breedtes)
“toGo“
MoveBack

Stationair

ja/nee
100-120 cm
ja
nee

ja/nee
100-120 cm
ja
nee

ja/nee
100-140 cm
ja
nee

ja/nee
100-155 cm
ja
nee

** gelijkmatig over het ligvlak verdeeld
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TECHN. GEGEVENS
Draaimoment in Nm
Complete verstelling “Open“ in sec onbelast
Montagehoek rug
64 mm rooster
Inschakelduur
Motorspanning
Einde deactivering via
Behuizingskleur RAL
Soort voeding
Toevoer standaard
Toevoer optioneel
Voedingsaansluiting
Eco ontwerp EC1275/2008 stand-by <0,30 W
Beschermingsniveau
Beschermingsklasse

Kopfbereich

OB20

OB05 Classic

OB05 Black

OB05 Red

962
24 Sek / 24 V
56 °
ja
`2/10
24 V AC
Mikroschal.
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
ja
IP20
II

565
24 Sek / 24 V
55 °
ja
`2/10
24 V AC
Mikroschal.
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
ja
IP20
II

706
24 Sek / 24 V
55 °
ja
`2/10
24 V AC
Mikroschal.
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
ja
IP20
II

847
24 Sek / 24 V
55 °
ja
`2/10
24 V AC
Mikroschal.
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
ja
IP20
II

Mechanische noodontgrendeling (NAS)

Fußbereich

Alle aandrijfsystemen beschikken stationair
over een nuttige veiligheidsfunctie.
Tijdens het neerhalen van de rug- en kopgedeelte, worden zij niet door middel van motorvermogen, maar door haar eigen gewicht naar
de neutrale stand gebracht.
Indien een lichaamsdeel per ongeluk wordt
ingeklemd, wordt maximaal het gewicht van
de overeenkomstige liggende sectie toegepast.
Beschadigingen en kneuzingen zijn vrijwel
uitgesloten.

In geval van een stroomstoring of een onverwacht defect, biedt de mechanische nooddaalfunctie de mogelijkheid om zowel de rug- en
voetdeel handmatig te laten dalen.

eMotion

The best

e Motions for you...
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eMotion 2M
Beschrijving van het product eMotion 2M
De eMotion 2M aandrijftechniek is gebaseerd
op een tweemotorig OCTO aandrijfsysteem
voor het verstellen van het rug- en voeteneindgedeelte en kan volledig in een matras worden
geïntegreerd.
Een totaal van 4 zones zorgen voor een gemakkelijke instelling van iedere comfortabele ligzit- en relaxpositie.
De systeemcomponenten binnen het structuur, bieden zinvolle sluitopties van de vorm- en
comfortschuim waarbij het proces van de
rugzone steeds voor een elegante uitwendige
vorm zorgt.
Alle gangbare vormen van schuim (PU, Visco)
en pocket technologieën kunnen worden
gebruikt.
Het systeem heeft geen metalen hulpstukken
nodig en met een systeemhoogte van slechts
65 mm geeft het veel creatieve vrijheid om
volledig onzichtbare in de matras te worden
geïntegreerd.

22

De eMotion 2M kan volledig worden gevouwen voor verzending in een doos. Deze
“ToGo“ OCTO aandrijftechniek is uniek in de
wereld.
Als andere variant biedt OCTO een éénmotorige aandrijftechniek die ook volledig in de
matras kan worden geïntegreerd.

Speciale functies

POWER

Afstandsbediening en
kabelafstandsbediening
Geheugencontrole
Opvouwbaar “toGo“
Vrijloopfunctie
Mechanische noodontgrendeling (NAS)

Motorpower

surface load**

7500 N
x2

Max
150KG

(Verteilung-Allocation)
6,5cm

Ultra flat

toGo!
Ready toGo!*

toGo!

Eco 2 RF

E-Power 24S

Sono2*

Memory

eMotion 2M 3.0 TDS+
Aandrijftechniek

* Facultatief
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eMotion 1M
Beschrijving van het product eMotion 1M
De aandrijftechniek van de eMotion 1M is
gebaseerd op een één-motorig OCTO aandrijfsysteem voor het verstellen van het ruggebied
en kan volledig worden geïntegreerd in een
matras.
Een totaal van 2 zones zorgen voor een gemakkelijke instelling van iedere comfortabele ligzit- en relaxpositie.
De systeemcomponenten binnen het structuur, bieden zinvolle sluitopties van de vorm- en
comfortschuim waarbij het proces van de
rugzone steeds voor een elegante uitwendige
vorm zorgt.
Alle gangbare vormen van schuim (PU, Visco)
en pocket technologieën kunnen worden
gebruikt.
Het systeem heeft geen metalen hulpstukken
nodig en met een systeemhoogte van slechts
65 mm geeft het veel creatieve vrijheid om
volledig onzichtbare in de matras te worden
geïntegreerd.
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De eMotion 1M kan volledig worden gevouwen voor verzending in een doos. Deze
“ToGo“ OCTO aandrijftechniek is uniek in de
wereld.
In een ander variant biedt de OCTO ook een
tweemotorig aandrijftechnologie die volledig in
de matras kan worden geïntegreerd voor extra
verstelcomfort voor de knie- en voetgebied.

Speciale functies
Afstandsbediening en
kabelafstandsbediening
Geheugencontrole
Opvouwbaar “toGo“
Vrijloopfunctie
Mechanische noodontgrendeling (NAS)

storage box
De OCTO aandrijftechniek is uniek in
de wereld en wordt door zijn vlakheid
gekenmerkt. Elke opbergruimte onder
het bed (bedframe, Canapé) kunnen
betekenisvol worden geconstrueerd en
toegepast.

toGo!

Keyo 1

E-Power 24S

eMotion 1 M / Sono1

eMotion 1M 3.0 TDS+
Aandrijftechniek

* Facultatief
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Productvarianten eMotion 2M

eMotion 2M 3.0 DS
Aandrijftechniek

eMotion 2M 3.0 TDS
Aandrijftechniek

eMotion 2M 3.0 TDS+
Aandrijftechniek

eMotion 1M 3.0 DS
Aandrijftechniek

eMotion 1M 3.0 TDS
Aandrijftechniek

eMotion 1M 3.0 TDS+
Aandrijftechniek

Productvarianten eMotion 1M

Star2 RF*

Invisible Technology
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Ultra Flat

Climatic
Room System

1M or 2M
Drive System

Comfort
Suspension

Speciale functies

ToGo Basic

Ultravlakke aandrijftechniek
Opvouwbaar “toGo“
Vrijloopfunctie
Mechanische noodontgrendeling (NAS)

Beschrijving van het product BasicMove toGo
De BasicMove is een combinatie van een
praktische éénmotorige aandrijving voor het
ruggebied en de variabele houtverlenging.
Zowel de lengte van het ruggebied, evenals het
ligvlak kan naar uw wens worden gedefinieerd.
Het systeem heeft geen metalen hulpstukken
nodig en met een systeemhoogte van slechts
65 mm geeft het veel vrijheid in het gebied van
moderne lattenbodems.De gelijkmatig verdeelde 64 mm schroevenrooster biedt de opname
van alle gangbare veerelementen voor een

klantgericht ontwerp. De “toGo!“ optie is een
andere unieke toepassing wereldwijd.
Hierdoor is het mogelijk om een tweemotorig
veerhouten frame praktisch op te vouwen.
Dit vergemakkelijkt het transport in de postordersector en biedt de eindgebruiker ook een
eenvoudige manier om ze mee te nemen.

5 cm

toGo!

Push 1

E-Power 24S

Aandrijftechniek

BasicMove / toGo
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Speciale functies

ToGo OF1/OF12

Opties

Ultravlakke aandrijftechniek
Opvouwbaar “toGo“
Vrijloopfunctie
Mechanische noodontgrendeling (NAS)

Afstandsbediening en
kabelafstandsbediening
Memory control / APP Control
Halsbevestiging (Synchro-Drive)
Netscheidingsfunctie
Maxi-set voor oversized tot 140 cm
Voetmagnaat

toGo!

toGo!

Beschrijving van het product OF1/OF12 toGo
OCTO Flex OF1 / OF12 overtuigen door hun
enorme systeemkracht, fluisterstille motoren en
ultravlakke constructie. Het Flex Connect systeem vervangt alle hulpstukken en verminderd
hun opslagkosten “one fits all“.
Flex Connect maakt het mogelijk om met
een enkel basisset, bedbreedten te installeren
van 70-100 cm. Snelle montage en maximale
flexibiliteit in de kleurstelling van alle frameonderdelen zijn kenmerkend voor dit systeem.
Een wereldwijd unieke en een nieuwe gepatenteerde aandrijfconcept vermindert ook het
gewicht met meer dan 50 % bij gelijktijdige
hogere krachtvormgeving en systeemstabiliteit.

Push 1
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E-Power 24S

De “toGo!“ optie is een andere unieke toepassing wereldwijd. Hierdoor is het mogelijk om
een motorisch verstelbaar veerhouten frame
praktisch op te vouwen.
Dit vergemakkelijkt het transport in de postordersector en biedt de eindgebruiker ook een
eenvoudige manier om ze mee te nemen.

Fly 2

E-Power 24S

OF1 toGo

OF12 toGo

Speciale functies
3 vrije geheugenplaatsen
Memorymotor 8P (2M) kompatibel
USB 2.0 laadaansluiting
Optionele montagehaken
Optionele APP-functie

Control

Memory

Memory

2,4 GHz

RAdio Control
APP

App Control

S
Brick 1

CrossFix

Sono2

FlexHook*

MagnetHook*

S-Synchro dual

SYNCHRO

Usb

CHARGE

Bridge

BRIDGE

Crossfix

CrossFix

Magnethook

Magnet

Flexhook

HOOK

Draadloze socket Sono2 Advanced*

* Facultatief
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Speciale functies

Control

2,4 GHz

Softtouch oppervlak zwart
LED-toetsen
Nachtverlichtingsfunctie in de
ontvanger
Optionele montagehaak
Ontvanger met optionele APP-functie

Radio Control
APP

App Control

D
D-Synchro dual

SYNCHRO
LIGHT

Nightlight

Flexhook

HOOK

Star 2 RF (LED)

LIGH
LIGHT

Eco 2 RF
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Push 2 RF

Star 2 RF

Receiver STD Nightlight

Uw voordelen en compatibiliteit
Schoon en logisch
oppervlak
Logische bediening

APP-functie
Controle Sono2*
Eco 2 RF

APP-functie
draadloze set RF APP*

Radio met APP-functie

LIGH
LIGHT

APP

Eco 2 RF APP* Push 2 RF APP* Star 2 RF APP*

Receiver APP STD
Nightlight*

* Facultatief
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Control
IQM

PRI

SYNCHRO

IQM

PriCon RF M4

QUICK

TOUCH

LIGHT

SENSOR

RY

ARM
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Bijzondere kenmerken van de 4Mbesturing IQM
LED-display, datumweergave
Taalkeuze, wekker
2 vrije geheugenposities
Stekkerdozen in de bedieningskast
schakelbaar
Netscheiding 100

PRI

SYNCHRO

PriCon M4

PriCon RF M2

Memory

Memory

2,4 GHz

Radio Control

S
S-Synchro dual

SYNCHRO

QUICK

LIGHT
TOUCH

Battery

2x Plug

ON/OFF

Nightlight

Alarm
ARM

Flexhook

HOOK
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Speciale functies
Softtouch oppervlak zwart
LED-toetsen
FlexHook
Maxi Snoeruitvoering optioneel
Geschikt voor alle 2M-systemen

Control

Star 2 Kabel

E-Power 24S/24B
(0,3 Watt Standby)
100-240 V AC

Alle kabeltelefoons
kunnen als MAXI-kabel
(2,70 m kabel) besteld
worden.
6,5 cm

E- Power 24SN/24BN
met netspanningisolatie*
100-240 V AC

006331 Push2 Maxi
006332 Fly2 Maxi
006333 Eco2 Maxi
006362 Star2 Maxi

Ontvanger
Advanced*

3x AA

6,5 cm
2x AAA

Star 2 Kabel
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Eco 2 Kabel

Fly 2 Kabel

Push 2 Kabel

LIGHT

APP

*

Speciale functies
Geschikt voor alle 2M-systemen
Schroefaansluiting
Duidelijke kabelgeleiding
Bewezen kwaliteit
Meer comfort

D
SYNCHRO

D-SynchrO

De “D“ dubbele synchro-verbinding is een
speciale functie van de controle-opties.Twee
bedsystemen worden verbonden en een
gemeenschappelijk (parallelle) werkwijze.
De elegante verbinding biedt mettwee aansluitenaan elke kant van het bedde mogelijkheid om een handschakelaar aan te sluiten.
Een duidelijke winst in comfort.
D-Synchro-Kabel-6P-6354
(60 - 140 - 60 cm)

D-Synchro-Kabel-4P-6353
(60 - 140 - 60 cm)

Adapter-6P-to-4P-5998

Y-Adapter-6P-to-2x-6P-5209

Een bijzonder kenmerk van de besturingsmogelijkheden is de comfortverlengkabel.
De bedieningskabel 6P, die in de motor kan
worden gestoken, en de voedingskabel (24V)
leiden door de trekontlasting in een gemeenschappelijke kabel met een lengte van
200 cm, waarvan 60 cm als spiraalkabel is uitgevoerd, tot aan de schroefbare aansluitdoos.
Prolongation-Power-2M-6350
(40 - Spiraalkabel - 60 cm)

Prolongation-Control-6P-2M-6357
(40 - Spiraalkabel - 60 cm)

Comfort Prolongation-Control-6P-Power-6358
(60 - Spiraalkabel - 120 cm)

Op de aansluitdoos kunnen zowel een
voedingseenheid als een 6P-bedieningskabel
worden aangesloten.
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Control

S
SYNCHRO
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S-Synchro-Kabel-6P-Sono2-6316
(60 - 140 - 60 cm)

S-Synchro-Kabel-6P-Pri-RF-6355
(150 - 180 - 150 cm)

S-Synchro-Kabel-6P-Pri-Cable-6356
(150 - 180 - 150 cm)

Sono2-Brick-Connection-6P-6314
(10 cm)

Sono2-Motor-Brick-Connection-8P-6315
(40 cm)

Adapter-8P-to-6P-6359
(Memorymotor 8P)

S-Synchro

Een bijzonder kenmerk van de besturingsmogelijkheden is de “S“ Dual-Synchro
aansluiting. Twee bedsystemen zijn met
elkaar verbonden en worden (synchroon)
met elkaar verbonden en bewogen. Dankzij
de positiebepaling kunnen beide systemen
vrijwel altijd synchroon worden aangepast.
De elegante aansluiting biedt ook de mogelijkheid om een handbediening aan beide
zijden aan te sluiten met twee aansluitdozen
aan weerszijden van het bed. Een duidelijke
winst in comfort.

Comfort Prolongation-Control-4P-Power-6360
(60 - Spiraalkabel - 120 cm)

Touchbar

Ga direct naar onze contactgegevens

Rechtstreeks naar onze mediatheek

Direct naar onze catalogi

Direct naar onze productvideo‘s en foto‘s

Direct naar onze montagehandleiding

Direct naar onze productcertificaten

Rechtstreeks naar onze gebruiksaanwijzing

Ga direct naar onze instructievideo‘s
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Speciale functies

Touchbar

Ultravlakke aandrijftechniek
Opvouwbaar “toGo“
Vrijloopfunctie
Mechanische noodontgrendeling (NAS)

Opties
Afstandsbediening en
kabelafstandsbediening
Geheugencontrole / APP Control
Halsbevestiging (Synchro-Drive)
Netscheidingsfunctie
Maxi-set voor oversized tot 140 cm
Voetmagnaat

“The ultra flat IntelliDrive“
OCTO Flex is ‚s werelds eerste centrale aandrijfeenheid met soepele krachtoverbrengingselementen (FlexConnect), waarbij het verstellingsvermogen naar verschillende posities van het
verstelbare meubel kan overbrengen.
De buitengewoon sterke OCTO Flex concept
brengt de kracht door verschillende verstelbare
hendel op de positie waar het nodig is en zet
deze efficiënt en rustig om in een verstellingsbeweging van het meubelstuk.

Dit ultradunne ontwerp creëert aanzienlijke
voordelen voor de klant,De opbergruimte
onder de lattenbodem kan onbeperkt worden
gebruikt.

150KG

Systempower

OF12

In het algemeen zijn de gebruiksmogelijkheden
van OCTO Flex in andere productgebieden,
waar weinig ruimte beschikbaar is en een maximale flexibiliteit in extreem vermogen nodig is,
overdraagbaar.

Tot nu toe is de klant gebonden aan vaste
breedtes van de zware en onaangename
gelaste metalen hulpstukken (bijvoorbeeld op
het gebied van motorisch verstelbare lattenbodems) en moet de overeenkomstige metalen
hulpstukken voor alle verschillende breedtes op
voorraad in huis hebben.
OCTO Flex geeft de klant een aandrijfconcept
die wereldwijd uniek is in zijn opbouw die
voornamelijk in onafhankelijke breedtes voor
alle lattenbodems en boxspring bedbreedtes
die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn
kunnen worden gebruikt, overeenkomstig het
principe van “one size fits all“.
Dit nieuwe concept opent nieuwe ontwerpopties voor de klant en de vrijheid zelfstandig zijn
product ongeacht de breedte van de opgegeven montage van de fabrikant te ontwikkelen.
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Flex Connect
Een ander uniek kenmerk van de OCTO Technologie is de FlexConnect.Maximale flexibiliteit
met bekroonde technologie. Ergo-Flex en
FlexSeat zijn ook opmerkelijke voordelen van
OCTO Technologie. Ontwerp het volgens uw
wensen!

Ergo

Flex

Ergo-Flex
200KG

Systempower
De OCTO Box aandrijfsystemen zijn bijzonder
krachtig. Het verstelvermogen is permanent
zonder prestatieverlies.

De OCTO Ergo-Flex maakt het mogelijk
om de zones van een bedconstructie
naar wens in lengte aan te passen.
PULL
SYSTEM

Pull System

De OCTO aandrijftechniek is uniek in de
wereld en wordt door zijn vlakheid gekenmerkt.Elke opbergruimte onder het bed (bedframe, Canapé) kunnen betekenisvol worden
geconstrueerd en toegepast.
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surface load**

Touchbar

Max
300KG

De vermogensafgifte is allen tijde gelijkmatig.Vrijwel elke comfort-, slaap- en
ligpositie kan door de intelligente regelsystemen worden bereikt. Met 300 kg
syteempower kondigt OB05 de top van
de opties op de markt aan. Modern design en innovatieve materialen zijn altijd
de eerste keuze voor OCTO producten.

70 - 155 cm

Easy Assembly
OCTO Box staat voor een uniek systeemvermogen. Speciaal ontworpen
voor boxspringbedden. Snelle installatie
en superieure flexibiliteit.

OB05 Red

ONE

wooden frame

ALL
ONE

Steel frame

Seat

MAX
Seat-Max

De Seat-Max heeft de unieke manier om het
zitgedeelte van de boxspring bedsysteem om
vervorming in de matras te minimaliseren en
de verbetering van de lig-ergonomie aan te
passen (Zero-Gravity).
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ALL

Toepassingsgebied
Verstelbare continentale boxspring
bedsystemen
Verstelbare continentale bedsysteme
Verstelbare Bedden mit bedframefunctie en
met zijdelingse bedopening

Opties
Afstandsbediening en
kabelafstandsbediening
Memory control / APP Control
Halsbevestiging (Synchro-Drive)
Netscheidingsfunctie
Maxi-Set voor oversized tot 155 cm

OB05 Jumbo

one part concept
De OCTO One Part Concept maakt indruk met
een snelle montage en demontage. The One
Part Concept werd speciaal ontworpen voor
boxspringbedden en kunnen worden gebruikt
bij bedbreedtes van 155 cm.
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Speciale functies
Ecologisch materiaal
Toepasselijk voor alle series
Gemaakt in Duitsland
Bewezen kwaliteit

Natural
Natural
De aandrijvingstechnologieën van de OCTO
aandrijvingen worden nu al gekenmerkt door
een groot aantal voordelen ten opzichte van
conventionele tweelingmotoren met een extra
metalen fitting.
Het vlakke en ruimtebesparende ontwerp en
de gebruikte materialen dragen al bij aan een
goed ecologisch evenwicht.
Natural gaat nog een stap verder en verbetert
het hergebruik van de gebruikte grondstoffen
aanzienlijk.
Zo kunnen alle kunststof onderdelen van de
aandrijflijn voor 100 % worden hergebruikt in
andere toepassingen van deze materiaalklasse,
aangezien we volledig afzien van kleurpigmenten.
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De technische eigenschappen van dit materiaal zijn vergelijkbaar met die van de huidige
gebruikte materialen, zodat alle producteigenschappen behouden blijven. Daarnaast houden
we echter ook rekening met onze ecologische
verantwoordelijkheid.
Op aanvraag kan dit materiaal voor alle aandrijfseries worden gebruikt.
We hebben een besluit genomen!
Natuurlijk is ons antwoord op onze verantwoordelijkheid voor het milieu vandaag en in
de toekomst.
Maak nu uw keuze!
Wij horen graag van u en beantwoorden graag
al uw vragen.

OB05-Natural*

OF12-Natural*

PriMove 4M-Natural*

EcoMove (EasyMove) Natural*

* Facultatief
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OCTO Actuators GmbH
de Werth Str. 1
D-97947 Grünsfeld
Tel. +49 (0) 9346 92 76 - 0
Fax +49 (0) 9346 92 76 - 399
info@octo-actuators.de
www.octo-actuators.de

