Sängar > Sängpaket

Svea sängpaket med fyrkants gavel mörkgrå 160x200 cm med sva
VÅRT PRIS

14 895:-

Lagerstatus
Centrallager
Beställningsvara, ca 2-6 månader

Egenskaper
Ben
Bredd (cm)
Färg
Gavelns höjd
Höjd (cm)

Svea kontinentalsängär den bästa sängen i vårt sortiment. Svea erbjuder otroligt mycket
sovkomfort till en bråkdel av vad en bra säng kostar ute i handeln. Sjuzons pocket är det finaste
man kan ha i en säng.
Svea kontinentalsängbestår av 7 varianter gedigna sängar med en rad olika tillbehör i olika
tyger, storlekar, ben och gavlar.
Sveaerbjuder ett utseende efter dina behov. Svea har alla de där egenskaperna du kan kräva av
en kontinentalsäng du behöver för att kunna vakna utvilad och pigg.
Sveaär tillverkad av det avancerade och dubbelfjädrande pocketsystemet med sjuzonsindelad
pocketfjädring som ger en ultimat tryckavlastning som du kan kräva av en säng i högsta kvalitet.
På toppen ligger en tjock och härlig bäddmadras i latex svept i ett kuverterat tyg som inte slits ut
i första taget.
Sovkomforten i Svea är mycket bra och sängen har en medelfast komfort vilket passar de flesta
människor. Väger du mellan 55-100 kg är detta sängen för dig.
Sängen är tillverkad av högsta kvalitet fjädrar och tyg och levereras med hela 15 års garanti mot
ram- och fjäderbrott.
Tillsammans med gaveln utgör sängen en mycket fin möbel i ditt sovrum.
Uppbyggnad:
*Bäddmadrassen 8cmtjock består av det elastiska och följbara kallskummet som ger hela
kroppen stöd och komfort. Den är klädd i ett kviltat tyg som är ett specialtyg för bästa följsamhet.
*Resårmadrassen19 cmtjock består av en vändbar pocketresår indelad i fem olika zoner som
arbetar oberoende av varandra som följer dina rörelser och ger dig bästa möjliga stöd och
komfort. Ena sidan har fastare och den andra en mjukare komfort. Justera som du själv vill.
*Resårbotten27 cm tjockbestår också av pocketresår som fördelar din kroppsvikt jämnt över
hela sängen vilket ger mycket bra tryckavlastning för hela kroppen.
*Stommenär byggd av fingerskarvad träram.
*Sänggavel och beningårenligt enligt bilder.
Behöver du mer hjälp, ring vår kundtjänst så hjälper vi dig gärna. Tel: 08-559 222 60
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Längd (cm)

svart/guldiga
160
grå
143/157
68
200

