
För en torr och luftig komfort

Bäddmadrasser med funktion
Sensity™/TempSmart®/Coolmax®

För en naturligt renare sängmiljö

Rätt temperatur hela natten



Skötselråd bäddmadrasser
För att du ska bli riktigt nöjd med din nya Stjärnbädden bäddmadrass så är det viktigt 
att du följer några enkla råd.

Sängen och bäddmadrassen ska forma sig efter 
dig – inte tvärtom
Efter en tids användande formar sängen och bäddmadrassen sig efter din kropp. 
Stoppningsmaterialet blir något mjukare och bäddmadrassen kan visa tecken till 
”kroppsavtryck”. Detta är ett tecken på att madrassen formar sig efter just din kropp 
och är helt naturligt. Bäddmadrassens bärighet, hållfasthet och funktion påverkas inte 
av den individuella anpassningen.

Skötselråd
För att förlänga livslängden ska bäddmadrassen vändas regelbundet, både längs- och 
breddvis minst en gång i halvåret. Madrassen ska vändas upp och ned tillsammans 
med att huvud- och fotända byter plats. Bäddmadrassen mår också bra av att vädras 
regelbundet.

Tvättråd
Fodralen till bäddmadrasserna är tvättbara i 60 °C. För att tvätta dessa bäddmadras-
ser så öppnar du dragkedjan på bäddmadrassen och tar ur stoppningsmaterialet.  
Följ därefter de tvättråd som finns på baksidan 
av respektive bäddmadrassetikett. 

Var noga med att verkligen sträcka fodralet 
i vått tillstånd efter tvätt och låt det sedan 
hängtorka för att återfå optimal passform – var 
gärna två personer när fodralet ska sträckas. 
Om sträckning av fodralet inte görs ordentligt 
finns det risk att stoppningsmaterialet inte får 
plats när det ska stoppas tillbaka.



Sensity™

  Ger alla en behagligare och hälosammare sovmiljö.

  Hämmar tillväxten av allergener, dammkvalster, mögel och 
      önskade bakterier.

TempSmart®

  Reglerat mikroklimat, som stabiliserar och minimerar 
      temperatursvängningarna.

  Bidrar till ökad sovkomfort och förbättrad sömnkvalitet.

Coolmax®

  Ventilerar effektivt bort fukt från kroppen.

  Ger en torrare och behagligare sängmiljö.

Bäddmadrassen Sensity™ bygger på avancerad biologisk forskning. Med snälla probio-
tiska bakterier får bäddmadrassen ett fräschare, torrare och framför allt mer hygieniskt 
mikroklimat på helt naturlig väg. Mer information finns på www.sensity.se

TempSmart® reglerar temperaturen genom ny teknik för att ge rätt temperatur i sängen 
hela natten. Lösningen för många som har stora eller små sömnstörningar orsakade av 
temperatursvängningar. Mer information finns på www.tempsmart.se 

En mjuk madrass med ett funktionstyg som gör att du blir behagligt sval och sover 
bättre. Det sköna stretchtyget består av polyamid, polyester och Coolmax®-fibern som 
snabbt absorberar och ventilerar bort fukt.

De tre funktionsmadrasserna Sensity™, TempSmart® och Coolmax® ger förutom ljuvlig 
sovkomfort också specifika och nyttiga funktioner. Madrasserna, som är vetenskapligt 
utvecklade och testade, erbjuder funktioner som kan göra din sömn bättre.

Bäddmadrasser med funktion
Sensity™/TempSmart®/Coolmax®



Sensity™

  Ger alla en behagligare och hälosammare sovmiljö.

  Hämmar tillväxten av allergener, dammkvalster, mögel och 
      önskade bakterier.

TempSmart®

  Reglerat mikroklimat, som stabiliserar och minimerar 
      temperatursvängningarna.

  Bidrar till ökad sovkomfort och förbättrad sömnkvalitet.

Fakta
Höjd:            Cirka 7 cm

Stoppning:   Softex

Fodral:         Tvättbart i upp till 60 °C

Storlek:        80 - 210 x 200 cm
        90 - 210 x 210 cm
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Skydda din nya säng och bäddmadrass

Med Daggkåpa får du ett perfekt skydd av din madrass och kudde. 
Det är tunt och flexibelt så att det inte märks när det används men 
ger perfekt skydd när det behövs. Används till alla madrasser och 
kuddar för att få ett vätsketätt skikt och för att förlänga madrassens 
och kuddens hygieniska livslängd utan att försämra dess mikroklimat.

Daggkåpa har flera fördelar som du har nytta av:
Helt tätt med barriär som andas vilket gör att mikroklimatet inte försämras

Tunt, flexibelt material utan prassel som gör att madrassens och kuddens  
egenskaper bibehålls

Mjukt och skönt ytskikt gjort av miljöanpassat Lyocell från snabbväxande  
eukalyptusträd

Ytskiktet håller vätska upp till dubbelt sin vikt. Vätskan absorberas  
och sprids i ytskiktet

Madrasskyddet är sytt som ett dra på-lakan vilket gör det lätt att  
sätta på samt gör att det sitter stadigt och slätt på bäddmadrassen.  
Finns i storlekarna 80–180 x 200/210

Kuddskyddet är sytt som ett örngottt med dragkedja vilket förbättrar  
skyddet av kudden och gör att det sitter stabilt. Finns i storlek 50x60

Tål upp till 100 tvättar med bibehållna egenskaper

Humanmiljömärkt i enlighet med Öko-Tex Standard 100, klass 1

Följsamt Madrass- & kuddskydd med vätskebarriär som andas  
och som har ett mjukt ytskikt av Lyocell som absorberar vätska

MATERIAL
Ytskikt: 100 % Lyocell
Spärrskikt: 100 % Polyuretan

Du hittar Daggkåpa hos din sängförsäljare
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Om kvalitet och miljö
För oss som tillverkare är både kvalitet och miljö viktigt. Därför jobbar vi som företag 
med certifierade kvalitets- och miljösystem för att systematiskt utveckla vårt företag 
och våra produkter.

Våra tyger är testade och godkända enligt Öko-Tex Standard 100, vilket innebär att 
de kan märkas med Trygg Textil. Dessutom är Hilding bäddmadrasser märkta med 
Svanen vilket innebär att de möter hårt ställda miljökrav men också krav på funktion 
och kvalitet.

Våra bäddmadrasser är tillverkade i Sverige vilket ger kortare transporter och därmed 
minskar påverkan på miljön. När bäddmadrassen sedan slutligen är uttjänt är den 
återvinningsbar på din lokala miljöstation och blir antingen nytt material eller ny energi 
(se lokala regler och föreskrifter).

ISO 9001
Hilding Anders Sweden är kvalitetssäkrat enligt ISO 9001, en certi-
fiering av hela företagets kvalitetsarbete.

ISO 14001
Hela tillverkningskedjan har varit föremål för granskning, dokumen-
tation och förbättringar. Den omfattande processen har resulterat i 
en internationell miljöcertifiering enligt ISO 14001.

Öko-Tex
Våra tyger är testade och godkända enligt Öko-Tex Standard 100, 
vilket innebär att de kan märkas med Trygg Textil.

ISO 9001 
ISO 14001 
KVALITETS 
& MILJÖ 
CERTIFIERAD       

1450
ISO/IEC 17021

 

 

 


