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Gratulerer med ny seng!

Takk for at du valgte min Signature Collection Sleeping Bramskjæra og at vi får lov til 

å bli en del av ditt hjem!

Sengen er oppkalt etter de mange gode minnene jeg har fra barndommen på den 

lille øygruppen utenfor Nevlunghavn, Bramskjæra. Her tok pappa med meg og mine 

søsken på kveldsbad med båten, i en ellers travel sommersesong på familiegården 

Bakke. Han ga meg en god følelse av omsorg og kjærlighet, akkurat det en seng skal 

gi deg.

Det har vært en lang og spennende prosess med Bohus, og sammen har vi vært 

innovative og utviklet en helt unik seng med fantastisk liggekomfort. For at du skal 

sove ekstra godt, har vi lagt inn 5 lag med førsteklasses pocketfjærer i madrassen 

som gir deg sensasjonell dybdefjæring og liggekomforten du trenger for at kroppen 

din skal hvile natten gjennom. Som øya Bramskjæra, er sengen en unik perle med 

sengens eksklusive og unike overmadrass. Håndlaget og bestående av hele 5.000 

små micro-pocketfjærer, gir den en følelse av å sveve når du legger deg i sengen. 

Overmadrassen er håndtuftet og trukket med eksklusiv damask. Bare det beste er 

godt nok for deg og din søvn! Sengegavlen har identisk vange som ørelappstolen i 

Signature Collection by Halvor Bakke, som gir sengen en naturlig tilhørighet til mø-

belkolleksjonen min. Håper virkelig du blir fornøyd med din nye seng!

Sov godt!



4 5

Bohus



4 5

Bohus



6 7

Bohus

VEDLIKEHOLDSGUIDE

TILPASNING
Vi vet av erfaring at det tar litt tid før kroppen venner 

seg til en ny madrass. Det er derfor normalt at man kan 

kjenne litt stivhet/tretthet i ryggen de første ukene. Dette 

skyldes at muskler og ledd må tilpasse seg den nye sen-

gen og dette vil gå over. 

BRUK
Madrassen er laget av svært elastiske materialer som 

vil «forme seg» etter kroppen. Du vil derfor etter noe 

tid oppleve at madrassen får setninger (avstøp), særlig 

på midten under hoftepartiet, hvor det er størst belast-

ning. Dette er vanlig og vil rette seg ved at du vender på  

madrassen.

For å utjevne setningene, anbefaler vi å vende madras-

sen regelmessig (gjerne opp til 4 ganger per år) Du kan 

vende madrassen både sideveis  og i lengderetning. 

Vend og rist også overmadrassen regelmessig for å 

utjevne setninger.

RENS
Overmadrassen til SCS Bramskjæra er håndlaget, etter 

stolte tradisjoner som luksusmerkene fremdeles produ-

serer etter i dag. De vakre rosettene er tuftet for hånd. 

Overmadrassen har et nydelig tekstil av damask, og inni 

en kjerne av hele 5000 micropocketfjærer som gir den 

helt unike følelsen og komforten. Overmadrassen er pol-

stret med rikelig silikonbasert hullfiber av beste kvalitet.

Med rikelige mengder av de beste råvarematerialene 

vil man kunne identifisere konturen av kroppsavtrykk i 

overmadrassen. For at du skal kunne ha gleden av den uni-

ke overmadrassen i mange år anbefaler vi at den ristes og 

snus jevnlig slik at den holder sin naturlige spenst og form.

Vi anbefaler regelmessig støvsuging med myk børste og 

kjøp av vaskbar SCS madrassbeskytter. Madrassbeskytte-

ren er enkel å ta av, vaske på 60 grader og legge på igjen. 

Dette beskytter madrassen din og gjør det enkelt å holde 

sengen ren og delikat

LUFTING
Overmadrassen anbefales å luftes i tørt utemiljø 2-4  

ganger i året.

TIPS: Er det flekker på trekket på overmadrassen, påfør litt 

flekkfjerningsmiddel (kan kjøpes i ditt Bohus varehus) 

direkte på flekken, og tørk av med en fuktig og ren klut.

Du har kjøpt et Signature Collection Sleeping produkt med svært høy 
kvalitet. For at du skal få mest mulig glede av sengen og for at den skal 
holde seg fin i mange år, har vi utarbeidet denne anvisningen. Vi ber 
deg om å lese den og sette deg inn i de rådene vi gir.
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GARANTI / REKLAMASJONSRETT
Vi tilbyr 25 års garanti på ramme- og fjærbrudd forutsatt 

normal bruk. For øvrige komponenter i madrassen gis 5 

års reklamasjonsrett, i henhold  til Forbrukerkjøpsloven.   

Garantien gjelder fra kjøpsdato og ved visning av  kvittering. 

TRYGGE MATERIALVALG
Våre tekstiler er sertifisert i henhold til Oeko-tex Stan-

dard 100. Alle stopningsmaterialer i skum  og latex er 

Certipur-sertifisert. Dette er garantier for at materialene 

ikke inneholder  allergifremkallende eller skadelige 

kjemikalier.
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Bramskjæra
For å montere sengen trygt skal minst to voksne sette den sammen. Følg instruksjonene 
nøye. Ikke bruk kniv eller andre skarpe gjenstander når du åpner den ytre emballasjen, da 
det kan skade innholdet. 

KONTINENTALSENG
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GARANTI

GARANTIENES OMFANG
•  Trerammer med material- eller produksjonsfeil   
 er dekket av en 25 års garanti.
•  Ødelagte sengefjærer som følge av material- eller 
 produksjonsfeil er dekket av en 25 års garanti.
•  Motorer på justerbare senger har 5 års garanti.

NÅR GARANTIEN IKKE GJELDER
•  Dersom våre instruksjoner for bruk og vedlikehold  
 ikke er fulgt.
•  Hvis produktet er brukt feil. Dette inkluderer feil   
 eller dårlig vedlikehold av produktet, så vel som   
 unormalt skittent og uhygienisk hold.
•  Hvis produktet er endret eller reparert uten  
 tillatelse fra Signature Collection Sleeping.
•  Denne garantien gir ikke innehaveren av garantien 
 ytterligere rettigheter i forhold til kjøpet utover
  vilkårene og betingelsene i garantien. Denne garantien 
 begrenser imidlertid ikke kjøpers rettigheter i henhold  
 til gjeldende lokale forbrukerlover.

VILKÅR FOR GARANTI
•  Ved feil eller mangler på vare som er dekket av  
 garantien, kontakt utsalgsstedet.
•  Du må kunne vise kjøpsbevis for at garantien skal 
  gjelde. Denne garantien, sammen med en gyldig   
 kjøpskvittering, utgjør kjøpsbevis.
•  Garantien gjelder kun for reparasjon eller 
 utskifting av produktet.
•  Hvis produktet eller deler av produktet er reparert  
 i garantiperioden, vil garantiperioden ikke bli forlenget.
•  Utvalget er kontinuerlig i utvikling og produkt-
 spesifikasjonen kan endres over tid, slik at eksakt  
 samme seng som annonsert ikke er tilgjengelig.  
 I dette tilfellet erstattes det annonserte produktet med
  et tilsvarende produkt. Det samme gjelder reserve-
 deler når de repareres.
•  Ikke returner din seng uten å ha vært i kontakt med 
  utsalgsstedet på forhånd.
•  Ved retur betaler kjøperen transporten til utsalgsstedet. 
 Kjøpesenteret kan kreve kompensasjon for    
 kostnader som oppstår ved ugyldig klage.
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