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Kontinentalsäng
Art. Nr: 1863-0000

bredd•djup
180•200

Ramsäng
Art. Nr: 1852-0000

bredd•djup
140•200

Ramsäng
Art. Nr: 1851-0000

bredd•djup
120•200

Ramsäng
Art. Nr: 1850-0000

bredd•djup
90•200

Kontinentalsäng
Art. Nr: 1862-0000

bredd•djup
160•200

Kontinentalsäng
Art. Nr: 1861-0000

bredd•djup
140•200

Ambitionen är att skapa en prisvärd säng med väldigt fin 
tryckavlastning och komfort. Sängen har en undre kärna 
av bonell oc h en övre kärna av 5-zons pocketresår – 
medium eller fast samt kantförstärkta sidor. De progressi-
va pocketfjädrarna ger en bra tryckavlastning anpassad till 
användarens kroppsvikt. Sängens progressiva madrass ger 
användaren en känsla av viktlöshet.

Huvudgavel Baroco
Art. Nr: 1834-0000

bredd•djup•höjd
182•8•127

Huvudgavel Bachelor
Art. Nr: 1804-000
bredd•djup•höjd

182•10•127

En nättare ramsäng med stort innehåll.
Med sin följsamma 5-zons pocketresår - medium eller fast 
som är indelad efter kroppen, får du en säng som avlastar 
och ger stöd så du kan slappna av och sova gott. Den 
undre kärnan är av bonell som ger sängen extra god 
följsamhet. Madrassen har även kantförstärkta sidor.

 Huvudgavel Diva
Art. Nr: 1814-0000

bredd•djup•höjd
182•10•127

KONTINENTALSÄNG RAMSÄNG

MY BED. MY STYLE.



04
Vitpigmenterad ek

05
Oljad ek

06
Oljad Valnöt

03
Colonial

02
Svart

09
Krom

14
Pulverlackad Svart
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10 cm10 cm10 cm10 cm10 cm

RAMSÄNG

KONTINENTALSÄNG

BEN

HANDTAG

Finns att få i tyg eller läder, valet är ditt.

BOLSTER

Napoli som är standard, 150 gr/lpm                                                                   
Tuluza som är behandlad med Aloe Vera och har en 
kylande effekt, 230 gr/lm.
Tencel som är cellulosa baserad, naurvänligt material, 
och har en väldigt bra fukt absorberande effekt, 320 
gr/lpm.

Den öppna cellstrukturen i latex 
sörjer för mycket goda luft- och 
fukttransporterande egenskaper. 
Stoppningsplattan är perforerad för 
att ger en optimal genomluftning. 
Bakterier och kvalster trivs dåligt i 
latex, därför blir sängklimatet renare 
och friskare. Enkel att hålla ren 
eftersom du kan ta av klädseln och 
tvätta den i maskin. Även om latex 
inte ”ger efter” som minnesskum får 
du fortfarande ett riktigt bra stöd 
och fantastisk komfort.

LATEX Tjocklek 4 eller 7 cmKALLSKUM Tjocklek 4 eller 7 cm

Minnesskum är tryckavlastande och 
formar sig efter din kropp för att ge 
optimalt stöd för bästa sov komfort. 
Minnesskum fördelar din kroppsvikt 
och minskar tryckpunkter som kan 
leda till störd sömn. Madrassen 
känns mindre varm, samt har en 
bättre ventilationsförmåga än andra 
bäddmadrasser. Minnesskum är 
allergivänligt och hygienisk. Enkel 
att hålla ren eftersom du kan ta av 
klädseln och tvätta den i maskin.

MINNESSKUM Tjocklek 4 eller 7 cm

BÄDDMADRASSER

Kallskum är ett högelastiskt material 
som ger ett fastare och hårdare stöd 
än minnesskum. Materialet anpassar 
sig inte efter kroppen på samma sätt, 
vilket ger en jämnare och fastare yta 
på sängen, och den ger inte efter för 
tryck och kroppsvärme i samma 
grad. Med en kallskums madrass 
kommer du att njuta av en god natts 
sömn med mycket hög komfort. En 
fördel med kallskum är materialets 
förmåga att ventilera vilket ger ett 
renare och friskare sängklimat. 
Madrassen är lämplig för allergiker.
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Kontinental : Måtten är baserade på 7 cm bäddmadrass och 10 cm höga ben. Ramsäng: Måtten är baserade på 7 cm bäddmadrass och 18 cm höga ben.  
Måtten kan variera +/- 3% beroende på kombination.
Vi reserverar oss för ev tryckfel och konstruktionsändringar.

bredd•djup•höjd
162•8•127

BAROCO 160
Art. Nr: 1833-0000

bredd•djup•höjd
142•8•127

BAROCO 140
Art. Nr: 1832-0000

bredd•djup•höjd
122•8•127

BAROCO 120
Art. Nr: 1831-0000

bredd•djup•höjd
92•8•127

BAROCO 90
Art. Nr: 1830-0000

bredd•djup•höjd
182•8•127

BAROCO 180
Art. Nr: 1834-0000

bredd•djup•höjd
162•10•127

DIVA 160
Art. Nr: 1813-0000

bredd•djup•höjd
142•10•127

DIVA 140
Art. Nr: 1812-0000

bredd•djup•höjd
122•10•127

DIVA 120
Art. Nr: 1811-0000

bredd•djup•höjd
92•10•127

DIVA 90
Art. Nr: 1810-0000

bredd•djup•höjd
182•10•127

DIVA 180
Art. Nr: 1814-0000

bredd•djup•höjd
162•10•127

BACHELOR 160
Art. Nr: 1803-0000

bredd•djup•höjd
142•10•127

BACHELOR 140
Art. Nr: 1802-0000

bredd•djup•höjd
122•10•127

BACHELOR 120
Art. Nr: 1801-0000

bredd•djup•höjd
92•10•127

BACHELOR 90
Art. Nr: 1800-0000

bredd•djup•höjd
182•10•127

BACHELOR 180
Art. Nr: 1804-000

bredd•djup•höjd
180•210•73

KONTINENTALSÄNG 180 EXTRA LÅNG
Art. Nr: 1864-0000

bredd•djup•höjd
180•200•73

KONTINENTALSÄNG 180
Art. Nr:1863-0000

KONTINENTALSÄNG 160
Art. Nr:1862-0000

bredd•djup•höjd
160•200•73

KONTINENTALSÄNG 140
Art. Nr:1861-0000

bredd•djup•höjd
140•200•73

RAMSÄNG 140
Art. Nr: 1852-0000

bredd•djup•höjd
140•200•62

RAMSÄNG 120
Art. Nr: 1851-0000

bredd•djup•höjd
120•200•62

bredd•djup•höjd
90•200•62

RAMSÄNG 90
Art. Nr: 1850-0000

SÄNGAR OCH HUVUDGAVLAR

NITAR

DJUPHÄFTAD MED KNAPPAR

KNAPPAR


