Godmorgon!
Har du sovit gott?

Vi vill att du ska sova gott, därför
kompromissar vi inte i vår tillverkning
Hur många gånger har du vaknat och känt att du sovit
sämre än du brukar? Det kanske är dags att byta säng?
Livet är för kort för att sova dåligt!
Välkommen till en av våra återförsäljare för att prova våra
sängar. Ligg kvar en stund, njut och upplev vår komfort.
Vi kompromissar inte med något när vi tillverkar våra sängar.
Lita på oss, vi vet hur man bygger en bra säng.
Sov gott!

Master

Master – kontinentalsäng
Master kontinentalsäng med trippelfjädrande
pocketsystem som ger kroppen bra djupfjädring
och aktivt stöd. Översta lagret består frilagda
X-Pocket kassetter i tre flexibla zoner med olika
fasthetsgrader.
Flexible Comfort Zones innebär valfrihet att själv
enkelt byta komfort zonerna efter individuellt
önskemål, när som helst. Standardzonerna är
mjuk, medium och fast. Som tillval finns X-fast.
Sängen är ca 53 cm hög exkl. bäddmadrass och ben.

Tyg
Standardtyg, Country, Geneva,
Geneva Vintage, Assisi och Treviso.
Tyggavlar
Madison, Taylor, Chelsea och
Hudson.
Ben
Koniska, metall eller runda.
Rek. ej högre än 12 cm.
Mått
Bredd: 160, 180 och 210 cm.
Längd: 200 och 210 cm.

Master – ramsäng
Ramsäng med trippelfjädrande pocketsystem
som ger kroppen bra djupfjädring och aktivt
stöd. Översta lagret består frilagda X-Pocket
kassetter i tre flexibla zoner med olika
fasthetsgrader.
Flexible Comfort Zones innebär valfrihet att själv
enkelt byta komfort zonerna efter individuellt
önskemål, när som helst. Standard är mjuk,
medium och fast. Som tillval finns X-fast.
Sängen är ca 36 cm hög exkl. bäddmadrass och ben.

Tyg
Standardtyg, Country, Geneva,
Geneva Vintage, Assisi och Treviso.
Tyggavlar
Madison, Taylor och Chelsea.
Ben
Koniska 21 cm, metall 19 cm eller
runda 21 cm.
Mått
Bredd: 80, 90, 105, 120 och 140 cm.
Längd: 200 och 210 cm.

Superior

Superior – kontinentalsäng
Sängen har två höga pocketsystem som ger
kroppen både djupfjädring och tryckavlastning.
Det unika Chesspocketsystemet som ligger
överst ger sängen en ytmjukhet och ett mycket
bra aktivt stöd utöver det vanliga.
Vändbar mellanmadrass som gör att komforten
kan finjusteras.
Sängen finns i mjuk, medium och fast komfort.
I mått från 160 cm kan sängen kombineras mjuk/
medium eller medium/fast.

Tyg
Standardtyg eller fritt tygval från
Englessons tygkollektion.
Tyggavlar
Madison, Taylor, Chelsea och
Hudson.
Ben
Koniska, metall eller runda.
Rek. ej högre än 12 cm.
Mått
Bredd: 90, 105, 120, 140, 160, 180
och 210 cm. Längd: 200 och 210 cm.

Sängen är ca 46 cm hög exkl. bäddmadrass och ben.

Superior – ramsäng
Superior ramsäng har ett unikt trippelfjädrande
pocketsystem med både djupfjädring och tryckavlastning. Dessutom har sängen en ytmjukhet
som ger kroppen aktivt stöd och många år av
god nattsömn.
En säng för dig som söker något extra.
Välj mellan medium eller fast komfort.
Sängen är ca 30 cm hög exkl. bäddmadrass och ben.

Tyg
Standardtyg eller fritt tygval från
Englessons tygkollektion.
Tyggavlar
Madison, Taylor och Chelsea.
Ben
Koniska 21 cm, metall 19 cm eller
runda 21, 30 cm.
Mått
Bredd: 80, 90, 105, 120, 140 och
160 cm. Längd: 200 och 210 cm.

Impression

Impression – kontinentalsäng
Impression är vår mjukaste säng med fantastiskt
stöd. Sängen har två höga pocketsystem för
optimal djupfjädring och tryckavlastning.
Mellanmadrassen är vändbar vilket medför att
komforten kan finjusteras.
Välj mellan medium eller fast komfort.
Sängar med mått från 160 cm kan kombineras
medium/fast.
Sängen är ca 45 cm hög exkl. bäddmadrass och ben.

Tyg
Standardtyg eller fritt tygval från
Englessons tygkollektion.
Tyggavlar
Madison, Taylor, Chelsea och
Hudson.
Ben
Koniska, metall eller runda.
Rek. ej högre än 12 cm.
Mått
Bredd: 90, 105, 120, 140, 160, 180
och 210 cm. Längd: 200 och 210 cm.
Specialmått vid förfrågan.

Impression – ramsäng
Sängen har ett dubbelfjädrande pocketsystem
med mycket bra följsamhet och aktivt stöd.
Som alla våra sängar är den hörn – och
kantförstärkt vilket ger en lång livslängd.
Impression ramsäng passar alla i familjen.
Välj mellan medium eller fast komfort.
Sängen är ca 24 cm hög exkl. bäddmadrass och ben.

Tyg
Standardtyg eller fritt tygval från
Englessons tygkollektion.
Tyggavlar
Madison, Taylor och Chelsea.
Ben
Koniska 21 cm, metall 19 cm eller
runda 21, 30 cm.
Mått
Bredd: 80, 90, 105, 120, 140 och
160 cm. Längd: 200 och 210 cm.
Specialmått vid förfrågan.

”Vi kompromissar inte
med något när vi
tillverkar våra sängar.
Lita på oss, vi vet hur
man bygger en bra säng”

Bäddmadrasser
Superior
mjuk komfort

Superior bäddmadrass har en kärna av 40 mm
naturlatex, svept på ena sidan med ull (vintersida)
och andra sidan med bomull (sommarsida).
Tyget är ett mjukt och följsamt stretchtyg,
bäddmadrassen ger en mjuk komfort-känsla.
Finns med och utan kuvertsömnad.
Ca 7 cm hög.
Mått
Bredd: 80, 90, 105, 120, 140, 160, 180 och 210 cm.
Längd: 200 och 210 cm. Specialmått vid förfrågan.

Sense Plus

Exclusive

Sense Plus har en kärna av 30 mm naturlatex,
som är svept med fibervadd och är djuphäftad.
Tyget är mjukt och följsamt stretchtyg.
Bäddmadrassen ger en medium komfort-känsla.
Finns med och utan kuvertsömnad.
Ca 6 cm hög.

Exclusive har en kärna av 40 mm komfortskum
som är svept med fibervadd och har ett quiltat
överdrag. Bäddmadrassen ger en fast komfortkänsla. Överdraget i mjukt stretchtyg är
avtagbart och tvättbart i 40 °C, dropptorkas och
sträckes i vått tillstånd.
Ca 5 cm hög.

medium komfort

Mått
Bredd: 80, 90, 105, 120, 140, 160, 180 och 210 cm.
Längd: 200 och 210 cm. Specialmått vid förfrågan.

fast komfort

Mått
Bredd: 80, 90, 105, 120, 140, 160, 180 och 210 cm.
Längd: 200 och 210 cm. Specialmått vid förfrågan.

Tyggavlar
Chelsea

Stoppad tyggavel som finns i två höjder; 110
och 125 cm från sängens underkant. Den
mjukt stoppade gaveln har försänkta knappar
i anpassat tyg. Gaveln går att få i valfritt tyg.
Fästes i sängen eller ställs på gavelben (tillval).
Tyg
Standard tyg och fritt tygval från Englessons tygkollektion.
Storlekar
80, 90, 105, 120, 140, 160, 180 och 210 cm bred.

Taylor

Hudson

Madison

Pikerad tyggavel som finns i två höjder; 115
och 135 cm från sängens underkant. Den mjukt
stoppade gaveln går att få i valfritt tyg. Fästes i
sängen eller ställs på gavelben (tillval).

Slät tyggavel med nitar, höjd 135 cm från
sängens underkant. Den stoppade gaveln får
att få i valfritt tyg med nitar i tre utföranden;
nickel, oxiderad eller borstad aluminium.
Rekommenderas till kontinentala sängar. Ställs
på 12 cm gavelben som medföljer.

Slät tyggavel som finns i tre höjder; 90, 110 och
125 cm från sängens underkant. Den stoppade
gaveln går att få i valfritt tyg och är sydd med
anpassad keder. Tyget är avtagbart. Fästes i
sängen eller ställs på gavelben (tillval).

Tyg
Standard tyg och fritt tygval från Englessons tygkollektion.
OBS! Vi rekommenderar inte mönstrat tyg.
Storlekar
80, 90, 105, 120, 140, 160, 180 och 210 cm bred.

Tyg
Standard tyg och fritt tygval från Englessons tygkollektion.
Storlekar
168, 188 och 218 cm bred.

Tyg
Standard tyg och fritt tygval från Englessons tygkollektion.
Storlekar
80, 90, 105, 120, 140, 160, 180 och 210 cm bred.

Sängben

Sängbenen levereras i 4-pack och inkluderar filttassar samt kopplingsbeslag.

Koniska ben

Massiva koniska träben i vitt (Decor), oljad ek
(Brown Oak) eller mörkbetsad ek (Dark Oak).
Se rekomenderad längd i tabellen nedan.
Höjd
12 cm
Master (kont.)
●
Superior (kont.)
●
Impression (kont.)
●
Master (ram)
Superior (ram)		
Impression (ram) 		

21 cm

●
●
●

Metallben

Runda ben

Gavelben

Eleganta metallben i kromad finish.
Se rekomenderad längd i tabellen nedan.

Klassiska runda träben i oljad ek (Brown Oak).
Se rekomenderad längd i tabellen nedan.

Höjd
12 cm
Master (kont.)
●
Superior (kont.)
●
Impression (kont.)
●

Höjd
12 cm
Master (kont.)
●
Superior (kont.)
●
Impression (kont.)
●

Gavelbenen passar till tyggavlarna Madison,
Taylor, Hudson (ingår i gaveln) och Chelsea. Benen
är runda i mörkbetsad ek, finns i samma höjd som
sängbenen; 12, 19 och 21 cm. Benen skruvas i hål
på undersidan av tyggaveln. Levereras i 2-pack
inklusive filttassar.

Master (ram)		
Impression (ram)		
Superior (ram)		

19 cm

●
●
●

Master (ram)		
Impression (ram)		
Superior (ram)		

21 cm

30 cm

●
●

●

●

●

Tillbehör
FCZ kassetter

Flexible Comfort Zones (FCZ) kassetter för utbyte
av komfortzoner. Finns i Mjuk, Medium, Fast samt
Extra Fast.

Kopplingsbeslag

Indraget mittben

Garanti

Kopplingsbeslag för dubbelsäng och underdelar till
kontinentalsängar. Kopplingsbeslaget är lätt att
sätta fast och ta bort. Ingår alltid i 1st 4-pack ben.

Med indraget mittben får sängen ett ännu lyxigare
utseende, där endast de fyra benen i ytterhörnen
syns. Rekommenderas 1 st indragna mitt ben samt
1 st 4-pack sängben. Finns i höjd 12, 19 och 21 cm.

Sängarna har 20 års garanti mot fjäder – och
rambrott vid normalt användande. I övrigt gäller
konsumentverkets regler.
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Sov gott!

