Skandinavisk sovkomfort

KONTINENTAL

Skandinavisk sovkomfort
när den är som bäst
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Stjärnbädden är en svensktillverkad
säng som präglas av hög kvalitet,
fantastisk sovkomfort och elegant
skandinavisk design.
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Skandinavisk sovkomfort
Alla Stjärnbädden sängar har den senaste MLBkonstruktionen, fina tyger i möblerbara färger och de
kan kompletteras med ett varierat utbud av dekorativa
och praktiska tillbehör.
Sortimentet är brett vad gäller såväl modeller som storlekar
och givetvis har vi alla typer av sängar, från resårsängar och
kontinentalsängar till ställbara sängar – vi har till och med
kontinentalsängar med smart förvaring. I en säng från
Stjärnbädden får du alla funktioner, innovationer och finesser
som krävs för att ge riktigt bra sovkomfort.
Sängarna byggs i Sverige med material av högsta kvalitet och
med stort hantverkskunnande. Alla våra träramar är byggda
med FSC®-märkt trä, alla våra tyger är Ökotex-märkta och
hela vår verksamhet är ISO-certifierad utifrån både kvalitetsoch miljöarbete. Den höga kvaliteten innebär att vi kan ge
utökade garantier på såväl ramar som resårer och motorer.
Du kan vara säker på att i en säng från Stjärnbädden får du den
bästa kvalitet och komfort som finns att få – allt för att skapa
en skön plats där du kan både sova och leva gott.

ISO 9001
ISO 14001
KVALITETS
& MILJÖ
1450
CERTIFIERAD ISO/IEC 17021
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SAFIR Ställbar säng med multificka och knappad gavel i färg Mullvad

MLB – Unikt
byggsätt för
bästa komfort
Du känner igen dem till sitt utseende men på insidan är
Stjärnbäddens sängar annorlunda jämfört med många
andra sängar. Med nytänkande i konstruktionen och i
användandet av nya komfortmaterial i olika kombinationer
blir sovkomforten på en helt egen nivå – allt för att du skall
kunna sova bättre utan att det kostar dig mer.
MLB – Multi Layer Bed – är ett innovativt sätt att bygga sängar.
Genom att använda enbart högkvalitativa material med bästa
följsamhet ger våra sängar enastående avlastning och ett jämnt
mottryck – de viktigaste egenskaperna för god sovkomfort.
Att konstruktionssättet dessutom ger ett jämnt komfortdjup över
hela sängens yta kommer hela din kropp att uppskatta natt efter natt.
Stjärnbäddens olika produktserier skiljer sig i komfort och känsla men
redan i våra enklaste sängar kan du njuta av MLB-konstruktionens
unika egenskaper.

Viktiga egenskaper
för bästa sovkomfort
Följsamhet
Genom att endast välja material som har riktigt
bra, individuell följsamhet – såväl stoppning
som fjädrar – skapas förutsättningar för bästa
avlastning och stöd.

Mottryck
Som ett resultat av den individuella följsamheten
blir mottrycket jämnare i sängen gentemot
kroppen – en av de viktigaste egenskaperna för
god sovkomfort.

Komfortdjup
MLB-konstruktionen, med väl tilltagna lager av
avlastande stoppningsmaterial och resårer, gör
att komfortdjupet är bibehållet över hela liggytan för bästa avlastning av hela kroppen.
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Välj din säng –
Så hittar du rätt
När du väljer säng är valen många och individuella utifrån
såväl behov som upplevelse. Bland det första man behöver
förhålla sig till är vilken typ av säng som är aktuell: En
klassisk ramsäng, en möbellikande kontinentalsäng eller
en funktionell säng såsom en ställbar säng eller kanske en
med förvaring.
Att tänka på när du provar ut din nya säng är att du i lugn och ro
ska prova flera sängar med olika känsla tillsammans med olika
bäddmadrasser för att hitta kombinationen som passar dig och
ditt sätt att sova. En dyrare säng och en exklusivare bäddmadrass
ger en bättre sovkomfort men upplevelsen är mycket individuell så
prova dig fram till det som passar dig. Låt gärna en duktig säljare
vägleda dig för att enklare och snabbare hitta rätt.
När du hittat rätt säng återstår att välja färg, ben, tillbehör och allt
som ger dig möjlighet att skapa just ditt personliga drömsovrum.
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SMARAGD Kontinentalsäng med förvaring och knappad gavel i färg Kaki

Ett brett sortiment –
Fyra nivåer ger stora
valmöjligheter
Stjärnbäddens breda sortiment erbjuder upp till fyra nivåer
för varje sängtyp för att du skall kunna hitta en säng som
passar just dig. Dessutom är tyget gemensamt över alla
produkter så att alla tillbehör passar till alla sängar vilket
gör valen lite enklare.
Vi har grupperat våra sängar i fyra nivåer där OPAL är den enklaste
modellen – välbyggda bra pocketsängar som täcker många behov.
Däremellan finns de två storsäljande mellannivåerna SAFIR med
3-zons pocketsystem och SMARAGD med ett högre 5-zons pocketsystem, båda med ett bredare urval och högre sovkomfort såklart.
Vår bästa säng heter DIAMANT som finns som kontinentalsäng
med Chess Pocket – en säng som på alla punkter tål att jämföras
med de finaste sängar som finns på marknaden.
Alla Stjärnbädden sängar ger dig i relation till sitt pris högsta möjliga
sovkomfort, kvalitet, design och finish.

DIAMANT Kontinentalsäng med multificka och svängd gavel i färg Kaki
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RAMSÄNG
Klassisk stil
och komfort

Ofta är ramsängen det mest uppenbara valet och kanske den säng som
passar bäst i sammanhanget – för barnrum, gästrum och fritidshus men
givetvis även i ett riktigt drömsovrum. Du hittar tre olika modeller bland
Stjärnbäddens ramsängar, från den enklaste OPAL via den mest
populära SAFIR till den mest exklusiva SMARAGD.
Väljer du en av våra resårsängar får du en omsorgsfullt byggd svensk
kvalitetssäng. Sängens ram är tillverkad av långsamtväxande FSC®märkt norrländsk gran och endast de bästa komfortmaterialen är
valda för varje modell.
Oberoende av vilken modell du väljer får du en säng där du har
möjlighet att komplettera med matchande tillbehör – allt för att du
skall kunna skapa en skön plats där du kan både sova och leva gott.
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OPAL Ramsäng i färg Antracit

OPAL

Sängen som är mer än lagom

Ramsäng

En OPAL Ramsäng är en bra och gedigen säng
byggd på en rejäl träram. Med ett pocketsystem
och med MLB-konstruktionen får du en väl
avlastande säng för skön avkopplande vila.

Vill du ha en prisvärd klassisk resårsäng med
god sovkomfort är OPAL Ramsäng rätt val.

Välj mellan två klassiska färger i ett stilsäkert tyg
för att passa i just ditt sovrum. En säng för alla
sovrum, såväl vuxen- som ungdomsrummet eller
varför inte gästrummet och fritidshuset.
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SAFIR

Ramsäng
En storsäljare med rejäl konstruktion och
stabil, följsam komfort för skön vila.

10 SAFIR Ramsäng med svängd gavel i färg Marin

Klassisk stilren skandinavisk design och fint hantverk
SAFIR Ramsäng är rätt för dig som vill ha en enkel- eller dubbelsäng med modern
och stilren design, förstklassig kvalitet och bra komfort. Med det 3-zonade pocketsystemet i MLB-konstruktionen får kroppen följsam avlastning i hela dess längd.
Du väljer mellan fyra tidlösa färger, från ljusaste Kaki till mörkaste Antracit.
De väl avstämda färgerna och de matchande tillbehören gör att du enkelt skapar
ett harmoniskt sovrum.

SMARAGD Ramsäng med multificka och svängd gavel i färg Kaki

SMARAGD
Ramsäng

Vår mest påkostade ramsäng med följsam,
avlastande komfort och de största
möjligheterna för individuell anpassning.

En resårsäng utöver det vanliga
Vill du ha den bästa ramsäng vi har att erbjuda är SMARAGD Ramsäng den
optimala sängen. Med fantastisk komfort via det höga, 5-zonade pocketssystemet
i en MLB-konstruktion, många storleks- och fasthetsval och fyra väl utvalda färgställningar får du en individuell, avkopplande och elegant säng.
Välj till matchande gavel, sänglåda och multificka för praktisk förvaring nära sängen.
Så enkelt skapar du ett fint sovrum i modern skandinavisk inredningsstil.
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Med en kontinentalsäng i sovrummet får du en möbel som pryder sin plats.

KONTINENTAL
Hög sovkomfort och
snygg design i skön
kombination
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het att komplettera med matchande tillbehör – allt för att du skall kunna
skapa ett sovrum att njuta av hela dygnet.

Oberoende av vilken modell du väljer får du en säng där du har
möjlighet att komplettera med matchande tillbehör – allt för att du
skall kunna skapa en skön plats där du kan både sova och leva gott.
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OPAL Kontinentalsäng med knappad gavel i färg Antracit

OPAL

Kontinentalsäng
Väljer du en OPAL Kontinentalsäng får du
uppleva hur prisvärd god design och hög
komfort kan vara.

Bra och prisvärd komfort
En OPAL Kontinentalsäng är redan från början
en bra och rejäl säng. Ordentligt byggda
underbäddar och med ett fint pocketsystem
i en MLB-konstruktionen får du en väl avlastande säng för skön avkopplande vila.
Välj mellan två klassiska färger i ett stilsäkert tyg
för att passa i just ditt sovrum. Redan på denna
första nivå kan du ta del av det breda tillbehörsprogrammet då alla tyger för Stjärnbäddens
sängar är gemensamma.
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SAFIR Kontinentalsäng med multificka och svängd gavel färg Mullvad

SAFIR

Kontinentalsäng
En välbyggd, snygg och populär
kontinentalsäng som ger skön
komfort från första stund.
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Snygg och vilsam komfort
SAFIR Kontinentalsäng är en riktigt bra säng med Stjärnbäddens erkänt höga
kvalitet. Med sin MLB-konstruktion på stabila pocketunderbäddar och ett avlastande
3-zons pocketsystem ger sängen fint anpassad följsamhet, minimalt mottryck och
stort komfortdjup för skön avslappnande sömn.
Du väljer mellan fyra möblerbara färger som ger alla förutsättningar för att inreda
ett vackert sovrum. Dessutom kan du välja till matchande tillbehör för att lyfta
rummet ytterligare och skapa en harmonisk helhetskänsla.

SMARAGD
Kontinentalsäng

Sängen som andas kvalitet och design ger dig
möjlighet att skapa ett underbart sovrum att
njuta av dag som natt.

SMARAGD Kontinentalsäng med multificka och knappad gavel i färg Marin

Fantastisk sovkomfort på hög nivå
Väljer du SMARAGD kontinental får du en praktfull säng med helt underbar sovkomfort och ett utseende som pryder sovrummet. Upplev den härliga komforten du
får av det följsamma, höga 5-zonade pocketsystemet i en MLB-konstruktion.
Sängen finns i flera olika bredder från 120 upp till 180 cm och vår största säng är
210 cm lång och självklart med hel kassett som standard.
Välj bland fyra fina färger och bland de många tillvalen såsom gavlar, multificka och
sänglåda. Med dessa val har du alla förutsättningar att enkelt skapa ett harmoniskt
och tilltalande sovrum med sammanhållen designkänsla.
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DIAMANT
Kontinentalsäng
Komfort på allra högsta nivå
DIAMANT Kontinentalsäng – Vår mest
exklusiva kontinental för dig som har mycket
höga krav på såväl sovkomfort som design
och detaljkvalitet
Här får du alla finesser och det bästa resårsystem vi
kan erbjuda. Med ett 18 cm högt Chess Pocketsystem,
med variabel spänning i fjädrarna för bästa avlastning,
och möjlighet att få sängen individuellt anpassad med
delad komfort i en hel kassett kan sovkomforten inte
bli bättre – en sängarnas säng helt enkelt.
DIAMANT Kontinental är en säng som inte enbart
är skön att sova i – den har också snygg design och
vackert tyg. Det högkvalitativa tyget kommer igen på
gavel, sänglåda, gavelkuddar och multifickor för att
ge ett sovrum med utsökt stil, elegans och känsla.

DIAMANT Kontinentalsäng, gavel
och kuddar i färg Sandsten
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DIAMANT Kontinentalsäng med knappad gavel i färg Kaki
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KONTINENTALSÄNG
med förvaring
OPAL • SAFIR • SMARAGD
Bekvämt, modernt och smart på en gång
Nu kan du äntligen kombinera ramsängens komfort med kontinentalsängens
utseende och samtidigt få elegant och praktisk förvaring i ditt sovrum. Överst ligger
en resårmadrass från respektive modellserie OPAL, SAFIR och SMARAGD så du
kan välja den komfort och känsla du tycker bäst om – förvaringen i nedre delen är
gemensam för alla tre modellserierna.
Under varje sovplats hittar du två praktiska sänglådor på hjul som rymmer 100 liter
vardera som trollar bort allt du inte vill ha framme – totalt en förvaring på 400 liter
i en dubbelsäng. Sängar med förvaring finns i storlekarna 160 och 180 x 200 cm.
SMARAGD Kontinentalsäng med förvaring i färg Antracit
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SAFIR Kontinentalsäng med förvaring och svängd gavel i färg Mullvad

SMARAGD Kontinentalsäng med förvaring och knappad gavel i färg Antracit

19

STÄLLBAR
SÄNG
Funktionell och
praktisk komfort

20

Med en ställbar säng i sovrummet får du mer än en optimal sovplats. Om du tittar
på TV, äter frukost i sängen eller söker rätt sovställning så hittar du alltid ditt
personliga och perfekta läge. Stjärnbäddens ställbara sängar finns i tre modeller, från
den enklaste OPAL via den populära SAFIR till den mest exklusiva SMARAGD.
Väljer du en av våra ställbara sängar får du en omsorgsfullt byggd svensk kvalitetssäng. Sängens ram är tillverkad av långsamtväxande FSC®-märkt norrländsk gran
och endast de bästa konstruktions- och komfortmaterialen är valda för varje
modell med utgångspunkt i de olika prislägena.
Oberoende av vilken modell du väljer får du en säng där du har möjlighet att
komplettera med matchande tillbehör – allt för att du skall kunna skapa en
skön plats där du kan både sova och leva gott.

OPAL Ställbar säng i färg Kaki

OPAL

Ställbar säng
Uppskattar du de möjligheter en ställbar säng
ger får du i OPAL Ställbar en bra och prisvärd
säng för pengarna.

Perfekt personlig viloställning
Med en OPAL Ställbar säng får du en prisvärd
ställbar säng med pocketsystem i en MLBkonstruktion. Sängen är klassiskt elegant och
de rörliga delarna drivs av en stark och tyst
motor – en perfekt kombination av design och
funktionalitet.
Sängen manövrerar du enkelt och smidigt med
den trådlösa handkontrollen – fot- och huvudända
separat eller båda samtidigt.
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SAFIR

Vila på dina villkor

Ställbar säng

Den skandinaviska formen, de exklusiva materialen och den avancerade tekniken gör
SAFIR Ställbar till en säng och möbel utöver det vanliga. Byggd med den innovativa
MLB-konstruktionen får det 3-zonade pocketsystemet fullt genomslag i sängens
sköna komfortegenskaper.

En stabil, pålitlig säng som med kvalitet som ger
dig alla fördelar en justerbar säng kan erbjuda.

Den levereras med en designad, trådlös handkontroll och med dess hållare har du
den smidigt till hands vid sängen. Som på alla SAFIR sängar väljer du mellan fyra
fina färger för att hitta den som passar just ditt sovrum.

22 SAFIR Ställbar säng med multificka och knappad gavel i färg Antracit

SMARAGD Ställbar säng med multificka och svängd gavel i färg Mullvad

SMARAGD
Ställbar säng

SMARAGD Ställbar säng är en drömplats
för dig som vill ha en ställbar säng i
absolut högsta klass.

När du vill ha det på ditt sätt
Med en MLB-konstruktion byggd på det höga, 5-zonade pocketsystemet i kombination med den innovativa ställbara tekniken får sängen både funktion och sovkvalitet
på toppnivå. Sängen är optimalt reglerbar och även nacken får extra stöd i uppfällt
läge vilket gör det ännu bekvämare att titta på TV, läsa eller kanske äta en långfrukost
i sängen.
Sängen höjs och sänks trådlöst via den intuitiva handkontrollen och den starka
motorn arbetar smidigt med att ta sängen till rätt position. Välj bland fyra fina färger
och med tillval så som gavlar, multificka och sänglåda skapar du enkelt ett harmoniskt och tilltalande sovrum med sammanhållen designkänsla.
23

TILLBEHÖR

Detaljer som gör skillnad

De prisvärda och snygga, eleganta och exklusiva
tillbehören är klädda i samma fina tyg som finns på alla
Stjärnbädden sängar. De är både praktiska och i harmoni
med sängarna vilket ger möjlighet att skapa ett väl inrett
och genomtänkt sovrum. Helt enkelt en plats där du kan
både sova och leva gott.

Vägghängd trensad gavel

Svängd gavel

Knappad gavel

En enkel, prisvärd gavel som monteras på vägg
bakom sängen. Gaveln kan skumtvättas.
Storlek:
90–180 cm
Höjd:
65 cm (hängs ovan sängen)
Färger:
Kaki, Antracit

En slät, allsidig gavel som passar i många sammanhang. Till denna gavel finns också våra gavelkuddar.
Gaveln kan skumtvättas.
Storlek:
90–210 cm
Höjd:
115 cm*
Färger:
Kaki, Antracit, Mullvad, Marin

En mer exklusiv gavel som ger ett elegant och ombonat
intryck. Gaveln kan skumtvättas.
Storlek:
160–210 cm
Höjd:
125 cm*
Färger:
Kaki, Antracit Mullvad, Marin
*Kan höjas med gavelben vid behov

*Kan höjas med gavelben vid behov

Multificka 2-fack
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Sänglåda

Gavelkuddar

Ett funktionellt och praktiskt förvaringsutrymme
som matchar sängen. Fungerar också som sittplats.
Lådans tyg kan skumtvättas.
Storlek:
120 x 47 x 47 cm
Färger:
Kaki, Antracit, Mullvad, Marin

Kuddar i sängens tyg att hänga på gavel.
Passar företrädesvis Svängd gavel. Kuddarna
kan skumtvättas.
Storlek:
38 x 20 cm
Färger:
Kaki, Antracit, Mullvad, Marin

Praktisk förvaring i direkt anslutning till
sängen. Kräver ingen montering och
rymmer sådant du vill ha nära såsom en
läsplatta, bok, glasögon etc. Multifickan
kan skumtvättas.
Storlek:
35 cm bred
Färger:
Kaki, Antracit, Mullvad, Marin

SÄNGBEN
För personlig stil

Sängben finns i många olika utföranden och är viktiga för
sängens helhetsintryck. Valen är många vad gäller såväl
färg och form som material och höjd.
Grundregeln är att ramsängar brukar passa bättre på högre ben
medan kontinentalsängar och ställbara sängar passar bäst på lägre
ben. Annars är valet av sängben en fråga om tycke och smak samt
att tänka på vilket material och vilken färg som passar mot golv,
matta och andra befintliga inredningsdetaljer i rummet.

Hörnben av trä

Hörnben av metall

Välj ben som harmonierar med golvet, sängfärgen eller övrig inredning.
Träben finns i oljad och vitlaserad ek eller som målade i vitt eller svart.
Form och höjd varierar för att kunna matcha säng och sovrum på
bästa sätt.

Metallben har en tidlös, modern attityd och finns i flera former, material
och behandlingar. Välj ett ben med design som uttrycker din stil och
passar i just ditt sovrum.

Vinkelben
Vinkelben finns i metall som borstat eller i svart
krom och i trä finns de i oljad och vitlaserad ek eller
målade i svart. De är lite lägre och förstärker
kontinentalsängens kubiska form samtidigt som
sängens uttryck blir både snyggt och stabilt.

25

BÄDDMADRASSER
Ger rätt känsla till sängen
2

1

1 Polyeter Quilt
En lite fastare bäddmadrass med stoppning av
polyeter. Det quiltade fodralet är avtagbart och
tvättbart.
Höjd:
Stoppning:
Fodral:
Storlek:

Cirka 7 cm
Polyeter 45 mm
Tvättbart i upp till 60 °C
80–210 x 200 cm
90–120, 160–180 x 200 cm

2 X-Polyeter Quilt
En bäddmadrass med mer elastisk polyeter av hög
kvalitet som ger en känsla av både följsamhet och
stabilitet. Det quiltade fodralet är avtagbart och
tvättbart.
Höjd:
Stoppning:
Fodral:
Storlek:
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Cirka 7 cm
X-Polyeter 45 mm
Tvättbart i upp till 60 °C
80–210 x 200 cm
90–120, 160–180 x 200 cm

Vi vet hur viktigt det är med en bra bäddmadrass
för att göra en bra säng fulländad. Därför är redan
våra enklare bäddmadrasser av mycket hög
kvalitet i varje detalj.

3

3 Polyeter Trens Kant
En härligt tjock, genomsydd bäddmadrass med
stoppning av polyeter och luftig kanalfiber. Madrassen har en ytmjuk känsla och en stabil karaktär.
Kanten på bäddmadrassen är samma tyg och färg
som sängen.
Höjd:
Stoppning:
Fodral:
Storlek:
Färger:

Cirka 9 cm
Polyeter 45 mm samt hålfiber
Skumtvätt
80–210 x 200 cm
90–120, 160–180 x 200 cm
Kaki, Antracit, Mullvad, Marin

4 Softex Trens
Den tjocka och mest exklusiva bäddmadrassen är trensad
och har en stoppning av mjuk, perforerad Softex och kanalfiber vilket ger en mjuk, luftig och ombonad känsla.
Höjd:
Stoppning:
Fodral:
Storlek:

Cirka 9 cm
Softex 45 mm samt hålfiber
Skumtvätt
80–210 x 200 cm
90–120, 160–180 x 200 cm

4

5

5 Daggkåpa
Ett följsamt madrass- och kuddskydd med
vätskebarriär som andas och som har ett mjukt
ytskikt av Lyocell vilket absorberar vätska.
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. Du får ett
vätsketätt skikt som förlänger madrassens
och kuddens hygieniska livslängd utan att
försämra dess mikroklimat. Tvättbart i upp
till 60 °C.
Madrasskydd: 80–180 cm x 200/210 cm
Kuddskydd: 50 x 60 cm

Bäddmadrasser med funktion
De fyra funktionsmadrasserna ger förutom ljuvlig sovkomfort också
specifika och nyttiga funktioner. Madrasserna, med tyger som som
är vetenskapligt utvecklade och testade, har egenskaper som kan
göra din sömn bättre.
Söker du ett svalare sovklimat, vill du ha en bäddmadrass som är
godkänd av Astma- och Allergiförbundet eller vill du ha ett
fräschare, torrare och mer hygieniskt mikroklimat i sängen ska du
titta närmre på våra unika funktionsmadrasser.

Aktsam

Coolmax®

Sensity™

Aktsam bäddmadrass är utvecklad tillsammans med Astmaoch Allergiförbundet. Förutom att den uppfyller alla krav om
att vara fri från allergiframkallande ämnen har den också ett
tättvävt bomullstyg som gör att husdammskvalster* hindras
att ta sig in i madrassen

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

Höjd:
Stoppning:
Fodral:
Storlek:

Höjd:
Stoppning:
Fodral:
Storlek:

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

Cirka 7 cm
Softex
Tvättbart i upp till 60 °C
80–210 x 200 cm och 90–210 x 210 cm

Cirka 7 cm
Softex
Tvättbart i upp till 60 °C
80–210 x 200 cm och
90–210 x 210 cm

TempSmart®
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.
Höjd:
Stoppning:
Fodral:
Storlek:

Cirka 7 cm
Softex
Tvättbart i upp till 60 °C
80–210 x 200 cm och
90–210 x 210 cm

*Bäddmadrassen kan dock inte ersätta ett kvalsterskydd som även hindrar mindre kvalsterpartiklar från att tränga ut från en äldre madrass.
För personer med symtom på kvalsterallergi rekommenderas ett kvalsterskydd.

Höjd:
Stoppning:
Fodral:
Storlek:

Cirka 7 cm
Softex
Tvättbart i upp till 60 °C
80–210 x 200 cm och
90–210 x 210 cm

Sensity™ Split
En dubbel bäddmadrass lämplig när du köper
två ställbara sängar som skall stå tillsammans.
Genom att bäddmadrassen är delad i toppen
kan sängarnas huvudända justeras oberoende
av varandra.
Storlek: 160–180 x 200 cm och
160–180 x 210 cm
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Kaki

SORTIMENTSÖVERSIKT
Stjärnbäddens breda sortiment erbjuder upp till fyra
nivåer för varje sängtyp så att du skall kunna hitta en
säng som passar just dig. Dessutom är tyget
gemensamt över alla produkter så att alla tillbehör
passar till alla sängar vilket gör valen lite enklare.
Vi har grupperat våra sängar i fyra nivåer där OPAL är den
enklaste – välbyggda bra pocketsängar som täcker många
behov. Däremellan finns de två storsäljande mellannivåerna
SAFIR med 3-zonspocketsystem och SMARAGD med ett
högre 5-zonspocketsystem, båda med ett bredare urval och
högre sovkomfort såklart. Vår bästa säng heter DIAMANT
som finns som kontinentalsäng med chess pocket – en säng
som på alla punkter tål att jämföras med de finaste sängar
som finns på marknaden.

Antracit

RAMSÄNG
OPAL

Fasthet
Mjuk
Medium
Fast
Extra Fast

Teknisk information

Storlekar

Stoppning

Polyeter

Resår

Pocket (13 cm)

80

Ram

Hög träram

90

Mått 200

210

105
120

Alla Stjärnbädden sängar ger dig i relation till sitt pris högsta
möjliga sovkomfort, kvalitet, design och finish.

STÄLLBAR SÄNG
OPAL

Fasthet
Mjuk
Medium
Fast
Extra Fast

Teknisk information

28

Storlekar

Övre stoppning

Polyeter

Resår

Pocket (13 cm)

80

Understoppning

Polyeter

90

Botten

Träskiva

105

Ram

Hög träram

Övrigt

• 4-delad bottenplatta
• Trådlös handkontroll
• Hållare för handkontroll ingår

Mått 200

210

Rambrott på träram som ett resultat av material- eller tillverkningsfel täcks av 15 års garanti. Resårbrott som ett resultat

Kaki

Antracit

SAFIR

Mullvad

Marin

Polyeter

Resår

Pocket 3-zon (13 cm)

Ram

Hög träram

Fasthet
Mjuk
Medium

Fast

Fast

Extra Fast

Extra Fast*

Teknisk information

Storlekar

Stoppning

Polyeter

80

Resår

Pocket 5-zon (15 cm)

80

90

Ram

Hög träram

90

Övrigt*

HR Polyeter på
Extra Fast

105

Mått 200

210

120
140

Mått 200

120

SMARAGD

Fasthet

Mjuk

Mjuk

Medium

Medium

Fast

Fast

Extra Fast

Extra Fast

Storlekar

Teknisk information

Storlekar

Övre stoppning

Polyeter

Övre stoppning

Polyeter

Resår

Pocket 3-zon (13 cm)

80

Resår

Pocket 5-zon (15 cm)

80

Understoppning

Polyeter

90

Understoppning

Polyeter

90

Botten

Träskiva

105

Botten

Träskiva

105

Ram

Hög träram

Ram

Hög träram

Övrigt

• 4-delad bottenplatta
• Trådlös handkontroll
• Hållare för handkontroll ingår

Övrigt

• 5-delad bottenplatta
med nackfunktion
• Trådlös handkontroll
• Hållare för handkontroll ingår

Mått 200

av material- eller tillverkningsfel täcks av 15 års garanti. Motorer på ställbara sängar täcks av 5 års garanti.

210

140

Fasthet

Teknisk information

Marin

Medium

105

SAFIR

Mullvad

Mjuk

Storlekar

Stoppning

Antracit

SMARAGD

Fasthet

Teknisk information

Kaki

210

Mått 200

210
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Kaki

Antracit

Kaki

Antracit

Mullvad

Marin

KONTINENTALSÄNG
OPAL

SAFIR

Fasthet

Fasthet
Mjuk

Mjuk

Medium

Medium

Fast

Fast

Extra Fast

Extra Fast

Teknisk information

Storlekar

Resårmadrass
Övre stoppning

Mått 200
Polyeter

210

120

Resår

Pocket (13 cm)

140

Nedre stoppning

Polyeter

160

Underbädd

Teknisk information

Polyeter

Resår

Bonell

Ram

Låg träram

Resårmadrass

Mått 200

Övre stoppning

Polyeter

120

Resår

Pocket 3-zon (13 cm)

140

Nedre stoppning

Polyeter

Underbädd

180

Stoppning

Storlekar
210

160
180

Stoppning

Polyeter

Resår

Pocket

Ram

Hög träram

KONTINENTALSÄNG MED FÖRVARING
OPAL

SAFIR

Fasthet

Fasthet
Mjuk

Mjuk

Medium

Medium

Fast

Fast

Extra Fast

Extra Fast

Teknisk information
Resårmadrass

Mått 200

210

Storlekar

Resårmadrass

Mått 200

Övre stoppning

Polyeter

90

Övre stoppning

Polyeter

Resår

Pocket (13 cm)

120

Resår

Pocket 3-zon (13 cm)

120

Nedre stoppning

Polyeter

160

Nedre stoppning

Polyeter

160

180

Förvaringsunderdel

Förvaringsunderdel
Polyeter

Stoppning

Polyeter

Ram

Träram av gran

Ram

Träram av gran

Volym

100 liter per låda

Volym

100 liter per låda

Två lådor per underbädd

Övrigt

210

90

180

Stoppning

Övrigt
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Teknisk information

Storlekar

Två lådor per underbädd

Rambrott på träram som ett resultat av material- eller tillverkningsfel täcks av 15 års garanti. Resårbrott som ett resultat av

Kaki

Antracit

SMARAGD

Mullvad

Marin

Kaki

DIAMANT

Fasthet

Teknisk information

Fasthet

Medium

Medium

Fast

Fast

Extra Fast

Extra Fast

Teknisk information

Mått 200

210

Storlekar

Resårmadrass

Mått 200

120

Polyeter

120

140

Resår

Chess Pocket (18 cm)

140

Nedre stoppning

Polyeter

160

*

*

180

*

*

Resår

Pocket 5-zon (15 cm)

Nedre stoppning

Polyeter

160

*

180

*

*

Underbädd

Stoppning

Polyeter

Stoppning

Polyeter

Resår

Pocket 3-zon

Resår

Pocket 3-zon

Ram

Hög träram

Ram

Hög träram

Hel kassett standard
men möjlighet till delad
kassett

SMARAGD

Övrigt*

Mjuk

Sängtyp
Ramsäng
ng
Kontinentalsä

Medium
Fast
Extra Fast

Mått 200

Övre stoppning

Polyeter

160

Resår

Pocket 5-zon (15 cm)

180

Nedre stoppning

Polyeter

Förvaringundersdel
Stoppning

Polyeter

Ram

Träram av gran

Volym

100 liter per låda

Övrigt

Ställbar säng
ng
Kontinentalsä
g
rin
a
rv
fö
med

Storlekar

Resårmadrass

Två lådor per underdel.
Hel kassett standard
men möjlighet till
delad kassett

material- eller tillverkningsfel täcks av 15 års garanti. Motorer på ställbara sängar täcks av 5 års garanti.

Hel kassett med delad
komfort standard

ckningFaastrhet
Egna anSäte
ngmodell

Fasthet

Teknisk information

210

Övre stoppning

Polyeter

Övrigt*

Marin

Mjuk

Övre stoppning

Underbädd

Mullvad

Mjuk

Storlekar

Resårmadrass

Antracit

210

:

Bäddmadrass
Övrigt:

SMARAGD
DIAMANT
Färg:

Storlek:
Ben:

OPAL
SAFIR

Mjuk
Medium
Fast
Extra Fast
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