
nyhet



ØYRIKE
VELKOMMEN TIL  VÅRT

nyhet

Den nye Signature Collection Sleeping kolleksjonen har fått 

navnet sitt fra noen av Norges vakreste øyer,  

hvor design, materialer og fargevalg skal gjenskape  

øyenes magiske natur. 

Filosofien er enkel; alle produkter merket med Signature 

Collection Sleeping skal være den ultimate kombinasjonen  

av design, komfort, kvalitet og pris. 

 

Luksus er tross alt ikke noe stykkevis og delt.  

Det handler om en god natts søvn, og å våkne utvilt og klar 

for en ny dag! Kolleksjonen er eksklusiv for Bohus. 

 

– Velkommen til oss og sov godt



Blant høyt gress og busker med fristende bær, snirkler en liten sti seg, lett og forsiktig. I det fjerne kan lyden av 

en båtmotor høres, og av og til lyden av sjø som beveger seg, mennesker som plasker og ler. Men alt dette 

hører hun ikke fra sengen. For hun sover, dypt og godt.

LINDØY 
KONTINENTALSENG
I LEAH CREME MED LINDØY HØY GAVL  
SENGETEKSTILER: ST.GEORGE OG BYRON

KONTINENTALSENG

Lindøy
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... når bare det beste  
er godt nok!

LINDØY 
KONTINENTALSENG
I LEAH SAND MED LINDØY HØY GAVL 

76



... følelsen av å 
sove på en sky

LINDØY 
KONTINENTALSENG
I LEAH SAND MED LINDØY HØY GAVL  
SENGETEKSTIL: SIR WILLIAM OG THE SUITE

Lindøy
KONTINENTALSENG

98



LINDØY 
KONTINENTALSENG
I LEAH ANTRASITT MED LINDØY HØY GAVL  
SENGETEKSTIL: SIR WILLIAM OG THE SUITE

Lindøy
KONTINENTALSENG
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SCS 5 CLOUD EDGE LATEX OVERMADRASS

SCS SENGEBENK
Sengebenk med oppbevaring. 150x43, H51 cm

LINDØY LEAH SAND

LINDØY LEAH ANTRASITT

LINDØY LEAH CREME

Leah Sand

Leah Creme

Leah Antrasitt

Lindøy– når kun det aller beste er godt nok ! Lindøy er toppmodellen og den mest luksuriøse sengen i  
Signature Collection Sleeping. Fargene og de myke teksturene er inspirert av øylandskapet. Her møtes lekker 

design, vakre tekstiler og den ypperste kvalitet, og gir deg en helt unik opplevelse – både i våken tilstand og i dyp 
søvn. Den luksuriøse overmadrassen har en kjerne av Cloud latex med silikonbasert fiber i vatteringen for den helt 
unike komfortfølelsen. Vi har kalt fjærene «Serentiy» som kan oversettes med sinnsro eller en opphøyd følelse. Det 

sier alt om hva vi ville med denne sengen.. den gir en følelse av å sove på en sky! 
At sengen i tillegg ser ut som en million dollar, synes vi er helt innafor...!

FORDELER OG EGENSKAPER I MADRASSEN

1 CLOUD EDGE LATEX OVERMADRASS
 •  Med tekstildekor 
 •  Cloud latex gir unik ergonomisk tilpasning  

 med myk komfortfølelse
 •  Svært god fleksibilitet og spenst 
 •  Overlegen ventilasjon og svært god  

 holdbarhet
 •  Allergivennlig tekstil i myk jersey stretch 

2 TEKSTILER
 • Mykt og godt møbeltekstil gir sengen et  

 tidsriktig design, flott finish og lang holdbarhet
 • Kraftig, men myk, polyester jersey stretch- 

 tekstil som leder bort fuktighet og overskudds 
 varme, samtidig som den tørker hurtig

  

3 OPPBYGGING 
 • 4 lag pocketfjærer gir en unik og sensasjonell  

 dybdefjæring og trykkavlastning lang levetid
 • Serenity pocketfjær 18 cm for eksepsjonell  

 myk komfortfølelse og individuell støtte  
 • 13 cm + 12 cm pocketfjær for ekstra stabilitet  

 og dybdefjæring 
 • Latex stopning i hovedmadrassen
 • 16 cm heltre ramme for ekstra stabilitet  

 og lang holdbarhet

4 KANTSTABILITET
 •  Stabiliserende skumboks i sidene gir  

støtte i hele liggesonen og reduserer partner-
forstyrrelse

 

 TEKSTIL Standard tekstil ”Leah” i 3 farger;  
  Leah sand, antrasitt og creme 
 BEN Elegant svart 14 cm
 FASTHETSNIVÅER   Medium, fast , ekstra fast og kombinasjon av disse. 

Finnes ikke i kombinasjonen medium/ekstra fast

 OVERMADRASS  SCS 5 Cloud Edge Latex
 STØRRELSER  160x200, 180x200, 180x210, 210x210 
 GAVL Leveres i to høyder, 134cm og 169cm

BEN ELEGANT, 14 CM, SVART

Lindøy
KONTINENTALSENG
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•  7 KOMFORTSONER 
•  3 TRYKKAVLASTNINGSNIVÅER,  
•  INDIVIDUELL STØTTE TIL SKULDRE,  
 KORSRYGG OG HOFTER

1. 
Ekstra myk  

skuldersone

2. 
Ekstra støtte  

for korsryggen

3. 
Valgt fasthet  

til hoftepartiet

4. 
Ekstra støtte  

for kantstabilitet



... sov godt - våkne uthvilt 
og klar for en ny dag! 

Sandø
KONTINENTALSENG

SANDØ 
KONTINENTALSENG
I SARA BEIGE MED SANDØ LAV QUILT GAVL     

Slipte rullesten blir jevnlig dunket i den salte sjøen som slår lett inn mot land. Sandstrendene forblir tørre og 

glødende. Det er her hun ligger og drømmer. For selv om sanden varmer kroppen, lengter hun etter den store, 

deilige sengen hjemme.
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SANDØ SARA BEIGE

SANDØ SARA GRÅ

SANDØ SARA ANTRASITT

Sara Beige

Sara Grå

Sara Antrasitt

SCS 4 CLOUD LATEX OVERMADRASS

BEN NORDISK, 14 CM, EIK
SCS SENGEBENK

Sengebenk med oppbevaring 150x43, H 51 cm. 
Suppler med ben som matcher sengen

KONTINENTALSENG

Sandø
– gjør deg klar for en ny dag

Et smykke for øyet og en drøm for nattesøvnen din. Med Sandø får du utsøkt kvalitet i alle materialer,  
og overtruffen søvnkomfort.  Sandø er mer enn en seng – det er en ladestasjon! Her får du en seng som støtter 
kroppen din perfekt og gir deg god søvn i mange år fremover. Sandøs design er inspirert av øyen med samme 

navn, med sine glatte svaberg og myke og varmende strender. Tekstilet er mykt og deilig, og skal være 
like godt å ta på som den fineste sandstrand. Drøm deg bort 

- sov godt og våkne utvilt og ladet opp for en ny dag! 

FORDELER OG EGENSKAPER I MADRASSEN

1 CLOUD LATEX OVERMADRASS
 • Cloud latex gir unik ergonomisk tilpasning  

 med myk komfortfølelse
 •  Svært god fleksibilitet og spenst 
 •  Overlegen ventilasjon og svært god  

 holdbarhet
 •  Allergivennlig tekstil i myk jersey stretch 

2 TEKSTILER
 • Mykt og godt møbeltekstil gir sengen et  

 tidsriktig design, flott finish og lang holdbarhet
 • Kraftig, men myk, polyester jersey stretch- 

 tekstil som leder bort fuktighet og overskudds 
 varme, samtidig som den tørker hurtig

   

3 OPPBYGGING 
 • 3 lag pocketfjærer gir fantastisk dybdefjæring  

 og trykkavlastning  
• 15 cm Contura 7 sone pocketfjærer   

 • 15 cm support pocketfjær + 7 cm mini pocket- 
 fjær for stabilitet og dybdefjæring  

 • Latex stopning i hovedmadrassen
 • 12 cm heltre ramme for ekstra stabilitet  

 og lang holdbarhet

4 KANTSTABILITET
 •  Stabiliserende skumboks i sidene gir  

støtte i hele liggesonen og reduserer partner-
forstyrrelse

 

•  7 KOMFORTSONER 
•  3 TRYKKAVLASTNINGSNIVÅER,  
•  INDIVIDUELL STØTTE TIL SKULDRE,  
 KORSRYGG OG HOFTER

1. 
Ekstra myk  

skuldersone

2. 
Ekstra støtte  

for korsryggen

3. 
Valgt fasthet  

til hoftepartiet

4. 
Ekstra støtte  

for kantstabilitet

 TEKSTIL  Standard tekstil ”Sara” (easy-care) i 3 farger; 
Sara beige, grå og antrasitt

 BEN  Nordisk eik 14 cm
 FASTHETSNIVÅER  Medium, fast , ekstra fast og kombinasjon av disse.  
  Finnes ikke i kombinasjonen medium/ekstra fast. 

 OVERMADRASS  SCS 4 Cloud Latex 
 STØRRELSER  150x200, 180x200, 180x210, 210x210
 GAVL  Leveres i to høyder, 137cm og 150cm
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... hjemmets viktigste møbel; sengen!

VEGA
KONTINENTALSENG     
EMMA ANTRASITT MED VEGA GAVL 
SENGETEKSTIL: ST. GEORGE OG BYRON

Vega

Omringet av fuglekvitter står hun i fjæra og lytter. Tiden står stille et øyeblikk. Solen lyser fortsatt opp sommer-

natten og varmer de bare skuldrene hennes. Havet glitrer under henne, som i en dyp og deilig drøm.  

Hun våkner så vidt, men sovner raskt tungt i den store sengen.

KONTINENTALSENG
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FORDELER OG EGENSKAPER I MADRASSEN

1 LATEX OVERMADRASS
 • Perforert latex støpt i form for en fastere  

 komfortfølelse
 •  God fleksibilitet og spenst 
 •  Svært god ventilasjon og holdbarhet 
 •  Allergivennlig tekstil i myk jersey stretch 

2 TEKSTILER
 • Mykt og godt møbeltekstil gir sengen et  

 tidsriktig design, flott finish og lang holdbarhet
 • Kraftig, men myk, polyester jersey stretch- 

 tekstil som leder bort fuktighet og overskudds 
 varme, samtidig som den tørker hurtig

   
 

3 OPPBYGGING 
 • 3 lag pocketfjærer gir fantastisk dybdefjæring  

 og trykkavlastning  
• 15 cm Basic 7 sone pocketfjærer   

 • 15 cm support pocketfjær + 7 cm mini pocket- 
 fjær for stabilitet og dybdefjæring  

 • Softflex stopning i hovedmadrassen
 • 12 cm heltre ramme for ekstra stabilitet  

 og lang holdbarhet

4 KANTSTABILITET
 •  Stabiliserende skumboks i sidene gir  

støtte i hele liggesonen og reduserer partner-
forstyrrelse

 

Emma Antrasitt

VEGA EMMA ANTRASITT

SCS 3 LATEX OVERMADRASS

Emma Creme

Emma Grønn

VEGA EMMA GRØNN

VEGA EMMA CREME

SCS SENGEBENK
Sengebenk med oppbevaring 150x43, H 51 cm. 

suppler med ben som matcher sengen

Vega – super kvalitet og god design til fin døgnpris 
Akkurat som øya Vega, vil også kontinentalsengen deg gi deg etterlengtet hvile, avslapning og ro. 

Den vakre antrasittfargen på sengen er inspirert av fargen skjærene får når hav møter land.  
For at du skal sove ekstra godt, har vi lagt inn 3 lag med pocketfjærer som gir deg den gode støtten 

og komforten du trenger for at kroppen din skal hvile natten gjennom.  
Sammen med overmadrassen av latex er søvnen sikret i lang tid fremover 

– til en veldig god pris!

Vega

BEN CHAMPAGNE 14 CM, SVART

KONTINENTALSENG

•  7 KOMFORTSONER 
•  3 TRYKKAVLASTNINGSNIVÅER,  
•  INDIVIDUELL STØTTE TIL SKULDRE,  
 KORSRYGG OG HOFTER

1. 
Ekstra myk  

skuldersone

2. 
Ekstra støtte  

for korsryggen

3. 
Valgt fasthet  

til hoftepartiet

4. 
Ekstra støtte  

for kantstabilitet

 TEKSTIL Standard tekstil ”Emma” i tre farger;  
  Emma antrasitt, grønn og creme
 BEN  Champagne svart 14 cm
 FASTHETSNIVÅER  Medium, fast og kombinasjon av disse 

 OVERMADRASS  SCS 3 Latex
 STØRRELSER 150x200, 180x200, 180x210 
 GAVL Høyde 152 cm
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... vendbar gavl lar deg 
styre stilen på soverommet!

SENJA 
KONTINENTALSENG
NORA LYS GRÅ MED SENJA GAVL

KONTINENTALSENG

Senja
Senja

De bølgende åsene kan ses i det fjerne, men akkurat her farger korallene landskapet hvitt og lukten av furu gir 

en søt duft inne på soverommet. For selv om de stupbratte fjellene står klare til å bestiges og krystallklare 

fjorder frister til et bad, så vil hun nyte den fortryllende naturen fra sengen, om bare for en liten stund til.
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FORDELER OG EGENSKAPER I MADRASSEN

1 LATEX OVERMADRASS
 • Perforert latex støpt i form for en fastere  

 komfortfølelse
 •  God fleksibilitet og spenst 
 •  Svært god ventilasjon og holdbarhet 
 •  Allergivennlig tekstil i myk jersey stretch 

2 TEKSTILER
 • Mykt og godt møbeltekstil gir sengen et  

 tidsriktig design, flott finish og lang holdbarhet
 • Kraftig, men myk, polyester jersey stretch- 

 tekstil som leder bort fuktighet og overskudds 
 varme, samtidig som den tørker hurtig

   
 

3 OPPBYGGING 
 • 2 lag pocketfjærer gir svært god dybdefjæring  

 og trykkavlastning  
• 15 cm Basic 7 sone pocketfjærer 

 • 15 cm support pocketfjær for stabilitet og  
 dybdefjæring  

 • Softflex stopning i hovedmadrassen
 • 8 cm heltre ramme for god stabilitet  

 og lang holdbarhet

4 KANTSTABILITET
 •  Stabiliserende skumboks i sidene gir  

støtte i hele liggesonen og reduserer partner-
forstyrrelse

 

KONTINENTALSENG

Senja
Senja - en nordisk drøm

Enkel og tidløs design i den fine nordiske stilen, med fantastisk liggekomfort til en svært god pris.  
Som øya Senja, er også denne kontinentalsengen virkelig verdt litt ekstra oppmerksomhet. Senja gir deg det du 

trenger for en god natts søvn! Sengen tilpasser seg din kropp og gir deg den støtte og avlastning du trenger,  
slik at du kan våkne uthvilt og være klar for en ny dag med en kropp som har fått den restitusjonen og hvilen  

den behøver. I en travel hverdag er det helt nødvendig med en god ladestasjon for å hente seg inn igjen!
Og med en vendbar gavl kan du la humøret styre stilen på soverommet!

BEN NORDISK, 14 CM, EIK

SENJA NORA LYS GRÅ
Vendbar sengegavl

Vendbar sengegavl

VENDBAR SENGEGAVL : 
slett på den ene siden og har quilt på 
den andre siden.

SENJA NORA ANTRASITT

Nora Lys grå

Nora Antrasitt

SCS SENGEBENK
Sengebenk med oppbevaring 150x43, H 51 cm. 

Suppler med ben som matcher sengen

SCS 2 LATEX OVERMADRASS

•  7 KOMFORTSONER 
•  3 TRYKKAVLASTNINGSNIVÅER,  
•  INDIVIDUELL STØTTE TIL SKULDRE,  
 KORSRYGG OG HOFTER

1. 
Ekstra myk  

skuldersone

2. 
Ekstra støtte  

for korsryggen

3. 
Valgt fasthet  

til hoftepartiet

4. 
Ekstra støtte  

for kantstabilitet

 TEKSTIL Standard tekstil ”Nora” i to farger;   
  Nora lys grå og antrasitt
 BEN  Nordisk eik 14 cm
 FASTHETSNIVÅER  Medium, fast og kombinasjon av disse 

 OVERMADRASS  SCS 2 Latex
 STØRRELSER 150x200, 180x200
 GAVL Høyde 147 cm
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... flott å se på, deilig å ligge i 

og hyggelig for lommeboken! 

Hitra

HITRA
KONTINENTALSENG
I NORA ANTRASITT MED HITRA SENGEGAVL 
SENGETEKSTIL: ST. GEORGE OG ANA

Bølgeskvulp har blitt til plask og brak. Fuglene sprer vingene sine og flyr i flokk inn mot furuskogen og myrene. 

Den nakne lyngen rasler høyt på det store fjellet som raker høyt over sjøen. Men brått snur vinden og solen 

begynner igjen å varme opp landskapet. Da våkner hun. Og selv om hun kunne ligget i den herlige sengen 

hele dagen, er kroppen klar for å oppleve den ville naturen.

KONTINENTALSENG
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Visste du at...? 

FORDELER OG EGENSKAPER I MADRASSEN

1 SOFTFLEX OVERMADRASS
 • Comfortskum med åpen cellestruktur
 •  God fleksibilitet og spenst 
 •  God ventilasjon og holdbarhet 
 •  Allergivennlig tekstil i myk jersey stretch 

2 TEKSTILER
 • Mykt og godt møbeltekstil gir sengen et  

 tidsriktig design, flott finish og lang holdbarhet
 • Kraftig, men myk, polyester jersey stretch- 

 tekstil som leder bort fuktighet og overskudds 
 varme, samtidig som den tørker hurtig

   
 
 

3 OPPBYGGING 
 • 2 lag pocketfjærer gir svært god dybdefjæring  

 og trykkavlastning  
• 15 cm Basic 7 sone pocketfjærer 

 • 15 cm support pocketfjær for stabilitet og  
 dybdefjæring  

 • Softflex stopning i hovedmadrassen
 • 8 cm heltre ramme for god stabilitet  

 og lang holdbarhet

4 KANTSTABILITET
 •  Stabiliserende skumboks i sidene gir  

støtte i hele liggesonen og reduserer partner-
forstyrrelse

 

•  7 KOMFORTSONER 
•  3 TRYKKAVLASTNINGSNIVÅER,  
•  INDIVIDUELL STØTTE TIL SKULDRE,  
 KORSRYGG OG HOFTER

1. 
Ekstra myk  

skuldersone

2. 
Ekstra støtte  

for korsryggen

3. 
Valgt fasthet  

til hoftepartiet

4. 
Ekstra støtte  

for kantstabilitet

 TEKSTIL Leveres i tekstil ”Nora” antrasitt
 BEN Nordisk svart 14 cm
 FASTHETSNIVÅER  Medium, fast og kombinasjon av disse

 OVERMADRASS  SCS 1 Softflex  
 STØRRELSER 150x200, 180x200
 GAVL Høyde 134 cm

Hitra – komfort, design og god pris hånd i hånd
Virkelig god komfort og kul design, til en svært fornuftig pris. Hitra er bygget opp med 2 lag fjærer 

med svært gode ergonomiske egenskaper. De 7 komfortsonene gjør at sengen følger kroppens former  
og gir deg svært god liggekomfort tilpasset akkurat din sovestilling.  Har du tenkt på at det aller beste med en god 
natts søvn er følelsen dagen etter? Å føle seg opplagt både i hode og kropp er ikke en selvfølge, men ved å velge  

en seng som er tilpasset deg og dine behov kan du få kvalitetssøvn natt etter natt! 
Hitra er virkelig 3 for 1: flott å se på, deilig å ligge i og hyggelig for lommeboken!

KONTINENTALSENG

Hitra

SCS 1 SOFTFLEX OVERMADRASS

Nora Antrasitt

HITRA NORA ANTRASITT

BEN NORDISK, 14 CM, SVART
SCS SENGEBENK

Sengebenk med oppbevaring 150x43, H 51 cm. 
Suppler med ben som matcher sengen

Hitra er den eneste serien som kommer i både kontinentalseng, 

regulebar seng, rammeseng og vendbar madrass?
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FORDELER OG EGENSKAPER I MADRASSEN

1 SOFTFLEX OVERMADRASS
 • Comfortskum med åpen cellestruktur
 •  God fleksibilitet og spenst 
 •  God ventilasjon og holdbarhet 
 •  Allergivennlig tekstil i myk jersey stretch 

2 TEKSTILER
 • Mykt og godt møbeltekstil gir sengen et  

 tidsriktig design, flott finish og lang holdbarhet
 • Kraftig, men myk, polyester jersey stretch- 

 tekstil som leder bort fuktighet og overskudds 
 varme, samtidig som den tørker hurtig

   
 
 

3 OPPBYGGING 
 • 15 cm Basic 7 sone pocketfjærer 
 • Softflex stopning i hovedmadrassen
 • 16 cm heltre ramme for ekstra stabilitet og  

 lang holdbarhet

4 KANTSTABILITET
 •  Stabiliserende skumboks i sidene gir  

støtte i hele liggesonen og reduserer partner-
forstyrrelse

 

... reguler liggestillingen  

enkelt med fjernkontrollen!

Har du tenkt på at det aller beste med en god natts søvn er følelsen dagen etter? Å føle seg opplagt både i hode  
og kropp er ikke en selvfølge, men ved å velge en seng som er tilpasset deg og dine behov kan du få kvalitetssøvn 
natt etter natt! En regulerbar seng kan både gi følelse av luksus i hverdagen og lindre helseplager! I tillegg til den 

gode Hitra-komforten, har denne sengen mulighet for å heve og senke hode -og fotende. Hvorfor ikke krype opp  
i sengen med en god bok og lese til søvnen kaller..?

 TEKSTIL Leveres i tekstil ”Nora” antrasitt
 BEN  Nordisk rund svart 20 cm 
 FASTHETSNIVÅER  Medium, fast og kombinasjon av disse
 OVERMADRASS  SCS 1 Softflex, SCS 1 Splitt Softflex 
 STØRRELSER 90x200, 105x200, 180x200, 210x210

HITRA
REGULERBAR SENG
I NORA ANTRASITT MED HITRA SENGEGAVL  
SENGETEKSTIL: ST. GEORGE OG ANA

REGULERBAR

Hitra

BEN NORDISK RUND, 20 CM SVART

3130

•  7 KOMFORTSONER 
•  3 TRYKKAVLASTNINGSNIVÅER,  
•  INDIVIDUELL STØTTE TIL SKULDRE,  
 KORSRYGG OG HOFTER

1. 
Ekstra myk  

skuldersone

2. 
Ekstra støtte  

for korsryggen

3. 
Valgt fasthet  

til hoftepartiet

4. 
Ekstra støtte  

for kantstabilitet



FORDELER OG EGENSKAPER I MADRASSEN

1 SOFTFLEX OVERMADRASS
 • Comfortskum med åpen cellestruktur
 •  God fleksibilitet og spenst 
 •  God ventilasjon og holdbarhet 
 •  Allergivennlig tekstil i myk jersey stretch 

2 TEKSTILER
 • Mykt og godt møbeltekstil gir sengen et  

 tidsriktig design, flott finish og lang holdbarhet
 • Kraftig, men myk, polyester jersey stretch- 

 tekstil som leder bort fuktighet og overskudds 
 varme, samtidig som den tørker hurtig

   

3 OPPBYGGING 
 • 2 lag fjærer gir god dybdefjæring og  

 trykkavlastning
 • 15 cm Basic 7 sone pocketfjærer 

• 7 cm mini bonellfjær
 • Softflex stopning i hovedmadrassen
 • 8 cm heltre ramme for ekstra stabilitet og  

 lang holdbarhet

4 KANTSTABILITET
 •  Stabiliserende skumboks i sidene gir  

støtte i hele liggesonen og reduserer partner-
forstyrrelse

RAMMESENG

Hitra
En rammeseng er en komplett seng, som leveres i smalere bredder enn kontinentalsengen.  

Den oppleves gjerne litt fastere, er litt lavere og svært plasseringsvennlig. Denne sengen er perfekt for ungdommen, 
gjesterommet eller andre som trenger sin egen lille øy!

 TEKSTIL Leveres i tekstil ”Nora” antrasitt
 BEN  Nordisk svart 23 cm
FASTHETSNIVÅER  Medium, fast
 OVERMADRASS  SCS 1 Softflex
 STØRRELSER 75x200, 90x200, 120x200
 GAVL Høyde 134

BEN NORDISK, 23 CM, SVART

HITRA VENDBAR
 TEKSTIL Hvit stretchtekstil
 FASTHETSNIVÅER  Medium, fast
 STØRRELSER  75x200, 90x200, 120x200

Denne er en perfekt kompanjong til senger med bunn,  
som for eksempel en dobbeltseng, køyeseng, enkeltseng eller dagseng.

HITRA VENDBAR MADRASS

HITRA
RAMMESENG
NORA ANTRASITT MED HITRA GAVL 

.. god søvn, år etter år...

1. TEKSTIL:   Kraftig, men myk, polyester jersey stretchtekstil som leder bort fuktig-
het og overskuddsvarme, samtidig som den tørker hurtig.  Avtagbart 
og vaskbart trekk - 60grader. Allergivennlig tekstil

2. OPPBYGGING:  15 cm Basic 7 sone pocketfjærer. Solid stopning gir god komfort.  
Vendbar – like god komfort på begge sider. 

3. KANTSTABILITET: Stabiliserende skumboks i sidene gir støtte i hele liggesonen 
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60˚

GARANTI / REKLAMASJONSRETT 
Vi tilbyr komfortgaranti. Med komfort garanti kan du være trygg på at du får den madrassen som 
passer deg. Synes du madrassen er for hard eller myk etter en  tilvenningsperiode på 30 dager og 
senest innen 100 dager, tilbyr vi deg å bytte fjærinnlegget uten ekstra kostnad, slik at du får akkurat 
den madrassen du ønsker deg. I tillegg får du en livstidsgaranti på madrassen som gjelder ved 
ramme- og fjærbrudd. For øvrige komponenter i  madrassen gis 5 års reklama sjonsrett, i henhold til 
Forbruker kjøpsloven.  Garantien gjelder fra kjøpsdato og ved  visning av  kvittering.

FUNKSJON OG KOMFORT 
Våre madrasser har herdede  pocketfjærer i alle lag for god spenst, komfort og  holdbarhet. Alle våre  
fjærsystemer har 7 soner som former seg etter kroppen og gir den ultimate ligge komfort. For å sikre  
god hygiene, komfort og enkelt renhold og vedlikehold, anbefaler vi alltid bruk av SCS madrass-
beskytter. Denne kan vaskes på 60 grader og er svært enkel å ta av og på!

TRYGGE MATERIALVALG 
Våre tekstiler er sertifisert i  henhold til Oeko-tex Standard 100. Alle stopnings materialer i skum er 
 Certipur-sertifisert. Dette er garantier for at materialene ikke inneholder  allergifremkallende eller 
 skadelige kjemikalier.

Et trygt valg – Eksklusivt hos Bohus
Signature Collection Sleeping er Bohus sin egen merkevare. Dette gjør at vi kan garantere deg en spesielt høy standard. Alt fra design 
til funksjonalitet, komfort og levetid må gjennom et svært strengt nåløye før vi er villige til å si ”det går vi for!”. For å være på den sikre 
siden har våre senger blitt kvalitetstestet og godkjent i henhold til Europeisk Standard. Testene er gjennomført hos Møbellaboratoriet 
i Sykkylven, som er et selvstendig og uavhengig testlaboratorium. Det handler om kvalitet, bærekraftighet og vårt eget image som 
perfeksjonister. Vi setter vår signatur på denne kolleksjonen, og da er vi nødt til å vite: Du fikk det aller beste for deg. 

Tilbehørsprodukter i katalogen er fra Bohus´ interiør- og møbelkolleksjon. Se mer på Bohus.no  
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Overmadrassens viktigste oppgaver er å sørge for ekstra god liggekomfort, 
bidra til bedre helse og gjøre det enklere å holde sengen ren.  

En annen viktig oppgave er å beskytte hovedmadrassen. 

SCS1 – SOFTFLEX, FØLGER HITRA SERIEN 
    •  Kjerne: Softflex høyelastisk comfortskum med åpen celles-

truktur som sikrer god spenst og stabilitet i sengen 
    • Avtagbart og vaskbart trekk (60 grader)

SCS2 – LATEX, FØLGER SENJA SERIEN 
    •   Kjerne: 4 cm formstøpt, perforert latexkjerne. Gir en fastere 

komfortfølelse i sengen og sikrer svært god ventilasjon, økt 
stabilitet og god holdbarhet

    •  Avtagbart og vaskbart trekk (60 grader)

SCS3 – LATEX, FØLGER VEGA SERIEN 
    •  Kjerne: 5 cm formstøpt, perforert latexkjerne. Gir en fastere 

komfort følelse i sengen og sikrer svært god ventilasjon og 
økt stabilitet og holdbarhet

    •  Avtagbart og vaskbart trekk (60 grader)

SCS4 – CLOUD LATEX, FØLGER SANDØ SERIEN 
    •  Kjerne: 4 cm Cloud latex med åpen cellestruktur og høy 

egenvekt. Dette gir en mykere komfortfølelse i sengen og 
sikrer svært god ventilasjon, meget god trykkavlastning, økt 
stabilitet og lang holdbarhet

    • Avtagbart og vaskbart trekk (60 grader)

SCS5 - CLOUD EDGE LATEX, FØLGER LINDØY SERIEN 
    •  Kjerne: 4 cm Cloud latex med åpen cellestruktur og høy 

egenvekt. Dette gir en mykere komfortfølelse i sengen og 
sikrer svært god ventilasjon, meget god trykkavlastning, økt 
stabilitet og lang holdbarhet

    •  Silikonbasert hullfiber i vatteringen og pikering gir en 
 fantastisk følsomhet og myk følelse i sengen 

    •  Overmadrassen kan renses. Kompletter med madrass-
beskytter for enkelt renhold

Signature Collection Sleeping har 5 overmadrasser med ulike egenskaper.  
Alle leveres i allergivennlig polyester jersey strech, som er ØkoTex 100 sertifisert og behandlet 

med Healthguard® antibakteriell behandling som gir deg et renere soveklima. 

Den gode overmadrassen

SCS MADRASSBESKYTTER

1 3D TEKSTILKANT
 Gir optimal ventilasjon 

2 VASKBAR JERSEY STRETCHTEKSTIL 
  Beskytter overmadrassen  

Kan vaskes på 60˚ og er svært enkel å legge 
på igjen! 

3  FORMSYDD KANTBÅND MED STRIKK
 Gir riktig passform og holder madrassbe-

skytteren på plass. 

-  Behandlet med Healthguard® antibakteriell behandling som gir 
deg et renere soveklima  

- ØkoTex 100 sertifisert jersey tekstil 
- Passer alle overmadrasser med høyde 8-10 cm

Alle våre overmadrasser og madrassbeskyttere er produsert 
i allergivennlig stretchtekstil. Vi bruker kraftig polyesterjersey 
stretchtekstil med Healtguard- behandling. Polyester har veldig 
gode egenskaper til å lede bort fuktighet og overskuddsvarme, 
samtidig som den tørker veldig raskt og er allergivennlig. 

En god og følsom overmadrass  vil få en avstøpning av kroppens 
konturer for å gi den riktige ergonomiske tilpasningen i sengen. 
En viktig del av vedlikeholdet for å bevare spenst og høyde, er 

å riste overmadrassen med jevne mellomrom for å tilføre luft i 
mellom materiallagene. Selv om de fleste overmadrassene våre 
har avtagbare og vaskbare trekk, anbefaler vi alltid å bruke en 
madrassbeskytter i tillegg. Denne er enkel å vaske på 60 grader 
og legge på igjen, og den holder overmadrassen din ren og 
delikat.

Visste du at overmadrassen bør byttes hvert 5. år? 

PÅ BOHUS.NO
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