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Na een aantal jaren van onderzoek- en ontwikkeling,
zijn we er wéér in geslaagd, om een revolutionaire mijlpaal in de ultra-vlakke aandrijftechniek in te stellen.
Alle controle- en functionele componenten zijn volledig
opnieuw ontworpen en met de reeds bekende voordelen van de ultra-vlakke aandrijftechniek gecombineerd.
Het OCTO-Actuators concept werd voor het eerst op
de internationale beurs Interzum 2015 aan het publiek
werd geïntroduceerd.
Het winnen van de Interzum Award in de categorie „The best of the best“ werd het potentieel reeds
bevestigd dat onze innovatieve aandrijftechnologie, in
hun ontwikkeling van intensieve studies van natuurlijke
bewegingen zijn opgenomen.

In tegenstelling tot de traditionele aandrijfsystemen zien
we volledig af van het gebruik van metalen hulpstukken
en verminderen aanzienlijk het gewicht en potentieel
magnetische veldzones in de slaapkamer.
Daarnaast bieden wij een zeer breed scala van nieuwe toepassingsmogelijkheden.Onze innovatieve kracht
komt in tal van patenten tot uiting.
De buitengewone geluidsarme aandrijvingen bieden
een gelijkmatige verstelling van het ligvlak in vrijwel elke
gewenste positie.Hierbij maken we gebruik van moderne materialen om voor maximale stabiliteit en functionaliteit te zorgen.
De intelligente controlecomponenten ronden het door
ons ontwikkelde totaalsysteem op een zinvolle manier
af.
Ervaar de veelzijdige mogelijkheden!

www.octo-actuators.de
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Mattress

1M

De aandrijftechniek van de E-matras is gebaseerd op een
enkele motor OCTO aandrijfsysteem voor het verstellen van
het ruggebied en kan volledig worden geïntegreerd in een
matras.
Een totaal van 4 zones zorgen voor een gemakkelijke instelling van iedere comfortabele lig- zit- 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.
Het ondervering wordt met de aandrijftechniek gecombineerd en eveneens in de matras geïntegreerd.Hierdoor
worden extra luchtkamers gecreëerd, die een continue luchtcirculatie binnen de E-matras bieden.
De E-matras 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.

Systempower

150KG

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

APP

APP Control
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.

APP

Mattress

1M

EURO

Folded & Go!
Het compacte ontwerp biedt aanzienlijke
kostenvoordelen bij de montage, de inen uitvoeropslag en tijdens het transport
(de efficiëntie door vlakheid).Bovendien
zijn alle OCTO aandrijfsystemen bijzonder
licht en vereenvoudigen de principe hantering tijdens de levering aan eindgebruikers.

Ready toGo!
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Easy Service

Easy Assembly

Maxi Set*

Canapé Box

toGo!
Ready toGo!
De OCTO aandrijftechniek is ‚s werelds
ultradunne aandrijftechniek, die op een
matras kan worden geïnstalleerd en kan
worden gevouwen (Togo!).

Storage Box

100 - 120
cm
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Folded & Go!
De OCTO aandrijftechniek is ‚s werelds
ultradunne aandrijftechniek, die op een
matras kan worden geïnstalleerd en kan
worden gevouwen (Togo!).

De OCTO aandrijfsystemen zijn
onderhoudsvrij en bijzonder service
vriendelijk.

Climatic
Room System
Invisible Technology

Ultra Flat
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Drive System

Comfort
Suspension

Mattress

150KG

Systempower
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.

2M

Better Sleep
Balance
Ultra Flat
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Energy Related Product

APP Control

Cable*
SYNCHRO

APP

APP

Ready toGo!

toGo!

Zero

Zero Gravity
Gravity
Seat

Seat Max

MAX

Easy Service

Easy Assembly

Maxi Set*

Canapé Box

100 - 120
cm

OCTO Actuators GmbH
de Werth Str. 1
D-97947 Grünsfeld
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