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Våra svenktillverkade sängar är miljömärkta med Svanen!
Vi är stolta över våra Svanenmärkta
sängar C1 och C2, som uppfyller
miljökraven på material, såsom trä, metall,
stoppning och plast.
Det ställer tuffa krav på kemikalier, som
används i tillverkningen av sängen.
Sängarna håller hög kvalitet och är testade
avseende hållbarhet. Med fokus på hotellgästen, skapar vi en säng som är bekväm
och håller måttet i många år!
All tillverkling sker i Falkenberg
och vi använder endast svenska
råvaror. Detta tillsammans med våra kunniga hantverkare och vår långa erfarenhet,
garanterar en produkt av hög kvalitet, med
de bästa råvarorna och lång livslängd.

Tillverkade av skickliga hantverkare

Våra sängar är tillverkade speciellt för att
klara de höga krav som t.ex. hotellbranschen ställer.
Du väljer mellan ben eller medar.
Komplettera gärna med matchande sänggavel och sängklädsel.
Investera nu i en miljömärkt säng
med ett mycket attraktivt pris.
Sängen är den viktigaste möbeln i ett hotellrum och en gäst som vaknar upp pigg och
utsövd, är en nöjd och återkommande gäst!
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Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet!

Världsnyhet! Adjustable!
Världsnyhet inom sängbranschen!
Möjligheten att justera sängens hårdhet genom bara ett klick,
utan att kompromissa med material och enastående komfortegenskaper. Ge varje gäst den individuella sängupplevelse de
förtjänar.
Adjustable’s unika funktion bygger på en svensk uppfinning som
skyddats genom flertalet patent och patentsökningar.
Gästen justerar hårdheten mellan mjuk till hård i både axel och
höft för bästa individuella komfort.
Sängen har även ett extra högt fjäderdjup, vilket ger dig nästan
samma känsla som du får i en kontinentalsäng, känslan av att
vara viktlös.
I Adjustable sover du gott både idag och i framtiden.
En god nattsömn skapar ny energi till morgondagen.
Du kombinerer denna med våra bäddarasser i latex!

Bättre sovkomfort är svårt att uppnå!

Tillverkad av Svanenmärkt material och som alltid i våra sängar,
svenska fjäldrar och svenk tillverkning!

Se även film som visar hur sängen är uppbygd och fungerar:
https://youtu.be/eGghq7CQ8ns
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Oloremporro volo modit,
Säng C1 är uppbyggd av dubbla lager bonelloccae
fjädrar. Allaquis
spiraleripsant.
i våra sängar är svensk-

Säng C2 är uppbyggd av ett bonell/pocketfjädersystem. Alla sängarna har en extra hörnförstärkning klädd i formpressad polyeterskum.
För att ytterligare öka komforten har vi utrustat
C2 sängen med toppstoppning av 20mm naturlatex. Totala höjden är ca 230mm.

Säng C4 sängen är uppbyggd som C1 i underdel, men levereras med 12cm ben och inte
medar. Överdelen är tillverkad i vändbar 14cm
pocket med fasta pocketfjädrar och kallskum
i ytterkanten. Toppstoppning består av 20mm
polyeterskum.Sängen är hörnförstårkt med
formpressadpolyeterskum.			

Säng C5 med eldrift. Motorn är upphängd
på insidan av ramen. Motorn har en strömfri
koppling för bästa säkerhet. Resårmadrassen
är en dubbel pocket/pocket. Extra stark hörnförstärkning klädd i formpressad polyeterskum.
Toppstoppning i 20mm 30kgs polyeterskum.
Höjd 37cm.

Bäddmadrass C1

Bäddmadrass C2

Sänggavel Cara Grå

Sängklädsel i tyg Cara Grå

Bäddmadrassen är producerad av vår egen
økotex strech. Madrassen är quiltad med vadd
och en kärna av 6cm 30kg polyeterskum.
Madrassen har blixtlås på tre sidor för att man
enkelt ska kunna ta av och tvätta yttertyget.
Kan tvättas i 40grader. Höjd 6cm.

Bäddmadrassen är producerad av vår egen
ökotex stretch. Madrassen är quiltad med vadd
och en kärna av 5cm naturlatex.
Madrassen har blixtlås på tre sidor för att man
enkelt ska kunna ta av och tvätta yttertyget.
Kan tvättas i 40grader. Höjd 6cm.

Sänggavel träskiva med fuktspärr med kardborrefästen på 3 sidor. 20 mm polyeterskum.
Montering sker med träslå som fästs på väggen
och sedan hängs gaveln på. Gjord för att lätt
kunna ta av och tvätta bolstret.

Välj mellan modell med motveck i 2 hörn eller
raka hörn med liten öppning längst nere för
bästa passform. Med vit spegel.
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