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Dobbeltseng med Memory
Dobbeltseng med Memory Skum og Høj Densitets Skum Dejlig madras i
Memory skum, der former sig efter din kropstemperatur, og derfor giver
virkelig god støtte til nakke, skuldre, hofte og lænden. Da Memory skum
bruger din kropsvarme til at forme sig, vil denne madras også holde på noget
varme. Så har du tendens til at få det meget varmt om natten, vil en
Latexmadras være et bedre valg til dig. Madrassen er med lynlås og vaskbart
betræk, som er med til at sikre et sundt søvnklima. Type: Dobbeltseng, 180 x
200 cm. Madras top: 5 cm varmefølsomt memory skum. Madras Bund: 15 cm
høj densitets skum. Stof: Sort og hvidt, med lynlås, kan vaskes. Bund: Sort
stof og ben af forkromet stål. Liggekomfort: Hård. Liggehøjde: ca. 48 cm.
Model: Drøm 1. Sengene er ubrugte og i orginal emballage (2 dele) med
følgende ca. mål: Del 1; 180*34*34 cm. (vakuumpakket, som form en "pølle")
vægt 48-51 kg. Del 2; 193*28*31 cm. (rektangulær) vægt 30-36 kg.
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Dobbeltseng med Memory
Dobbeltseng med Memory Skum og Høj Densitets Skum Dejlig madras i
Memory skum, der former sig efter din kropstemperatur, og derfor giver
virkelig god støtte til nakke, skuldre, hofte og lænden. Da Memory skum
bruger din kropsvarme til at forme sig, vil denne madras også holde på noget
varme. Så har du tendens til at få det meget varmt om natten, vil en
Latexmadras være et bedre valg til dig. Madrassen er med lynlås og vaskbart
betræk, som er med til at sikre et sundt søvnklima. Type: Dobbeltseng, 180 x
200 cm. Madras top: 5 cm varmefølsomt memory skum. Madras Bund: 15 cm
høj densitets skum. Stof: Sort og hvidt, med lynlås, kan vaskes. Bund: Sort
stof og ben af forkromet stål. Liggekomfort: Hård. Liggehøjde: ca. 48 cm.
Model: Drøm 1. Sengene er ubrugte og i orginal emballage (2 dele) med
følgende ca. mål: Del 1; 180*34*34 cm. (vakuumpakket, som form en "pølle")
vægt 48-51 kg. Del 2; 193*28*31 cm. (rektangulær) vægt 30-36 kg.
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Dobbeltseng med Memory
Dobbeltseng med Memory Skum og Høj Densitets Skum Dejlig madras i
Memory skum, der former sig efter din kropstemperatur, og derfor giver
virkelig god støtte til nakke, skuldre, hofte og lænden. Da Memory skum
bruger din kropsvarme til at forme sig, vil denne madras også holde på noget
varme. Så har du tendens til at få det meget varmt om natten, vil en
Latexmadras være et bedre valg til dig. Madrassen er med lynlås og vaskbart
betræk, som er med til at sikre et sundt søvnklima. Type: Dobbeltseng, 180 x
200 cm. Madras top: 5 cm varmefølsomt memory skum. Madras Bund: 15 cm
høj densitets skum. Stof: Sort og hvidt, med lynlås, kan vaskes. Bund: Sort
stof og ben af forkromet stål. Liggekomfort: Hård. Liggehøjde: ca. 48 cm.
Model: Drøm 1. Sengene er ubrugte og i orginal emballage (2 dele) med
følgende ca. mål: Del 1; 180*34*34 cm. (vakuumpakket, som form en "pølle")
vægt 48-51 kg. Del 2; 193*28*31 cm. (rektangulær) vægt 30-36 kg.
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Dobbeltseng med Memory
Dobbeltseng med Memory Skum og Høj Densitets Skum Dejlig madras i
Memory skum, der former sig efter din kropstemperatur, og derfor giver
virkelig god støtte til nakke, skuldre, hofte og lænden. Da Memory skum
bruger din kropsvarme til at forme sig, vil denne madras også holde på noget
varme. Så har du tendens til at få det meget varmt om natten, vil en
Latexmadras være et bedre valg til dig. Madrassen er med lynlås og vaskbart
betræk, som er med til at sikre et sundt søvnklima. Type: Dobbeltseng, 180 x
200 cm. Madras top: 5 cm varmefølsomt memory skum. Madras Bund: 15 cm
høj densitets skum. Stof: Sort og hvidt, med lynlås, kan vaskes. Bund: Sort
stof og ben af forkromet stål. Liggekomfort: Hård. Liggehøjde: ca. 48 cm.
Model: Drøm 1. Sengene er ubrugte og i orginal emballage (2 dele) med
følgende ca. mål: Del 1; 180*34*34 cm. (vakuumpakket, som form en "pølle")
vægt 48-51 kg. Del 2; 193*28*31 cm. (rektangulær) vægt 30-36 kg.
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Dobbeltseng med Latex
Dobbeltseng med Latex og Høj Densitets Skum Super behagelig
Latexmadras med fast liggekomfort, der giver virkelig god støtte og skubber
tilbage hvor du vejer mest. Dette giver dine trykpunkter maximal støtte, der
hvor du har allermest brug for det, hvilket vil give dig en mere rolig nat og
dermed bedre søvn. Latexmadrassen tillader kroppen at ånde, grundet
optimal ventilation. Den er derfor ekstra velegnet til dig der kan få det lidt
varmt om natten, da den bortleder varmen natten igennem. Derudover har
Latex madrasser ofte længere holdbarhed end andre madrasser, da de er
selvvedligeholdende og dermed nemme at holde friske. Madrassen har
lynlås og vaskbart betræk, som er med til at sikre et sundt søvnklima. Type:
Dobbeltseng, 180 x 200 cm. Madras top: 5 cm latex. Madras Bund: 15 cm høj
densitets skum. Stof: Sort og gråt, med lynlås, kan vaskes. Bund: Gråt stof og
ben af forkromet stål. Liggekomfort: Hård. Liggehøjde: ca. 48 cm. Model:
Drøm 2. Sengene er ubrugte og i orginal emballage (2 dele) med følgende
ca. mål: Del 1; 180*34*34 cm. (vakuumpakket, som form en "pølle") vægt 4851 kg. Del 2; 193*28*31 cm. (rektangulær) vægt 30-36 kg.
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Dobbeltseng med Memory
Dobbeltseng med Memory Skum og Høj Densitets Skum Dejlig madras i
Memory skum, der former sig efter din kropstemperatur, og derfor giver
virkelig god støtte til nakke, skuldre, hofte og lænden. Da Memory skum
bruger din kropsvarme til at forme sig, vil denne madras også holde på noget
varme. Så har du tendens til at få det meget varmt om natten, vil en
Latexmadras være et bedre valg til dig. Madrassen er med lynlås og vaskbart
betræk, som er med til at sikre et sundt søvnklima. Type: Dobbeltseng, 180 x
200 cm. Madras top: 8 cm varmefølsomt memory skum. Madras Bund: 12 cm
høj densitets skum. Stof: Sort og hvidt, med lynlås, kan vaskes. Bund: Sort
stof og ben af forkromet stål. Liggekomfort: Hård. Liggehøjde: ca. 48 cm.
Model: Drøm 3. Sengene er ubrugte og i orginal emballage (2 dele) med
følgende ca. mål: Del 1; 180*34*34 cm. (vakuumpakket, som form en "pølle")
vægt 48-51 kg. Del 2; 193*28*31 cm. (rektangulær) vægt 30-36 kg.
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Dobbeltseng med Memory
Dobbeltseng med Memory Skum og Høj Densitets Skum Dejlig madras i
Memory skum, der former sig efter din kropstemperatur, og derfor giver
virkelig god støtte til nakke, skuldre, hofte og lænden. Da Memory skum
bruger din kropsvarme til at forme sig, vil denne madras også holde på noget
varme. Så har du tendens til at få det meget varmt om natten, vil en
Latexmadras være et bedre valg til dig. Madrassen er med lynlås og vaskbart
betræk, som er med til at sikre et sundt søvnklima. Type: Dobbeltseng, 180 x
200 cm. Madras top: 8 cm varmefølsomt memory skum. Madras Bund: 12 cm
høj densitets skum. Stof: Sort og hvidt, med lynlås, kan vaskes. Bund: Sort
stof og ben af forkromet stål. Liggekomfort: Hård. Liggehøjde: ca. 48 cm.
Model: Drøm 3. Sengene er ubrugte og i orginal emballage (2 dele) med
følgende ca. mål: Del 1; 180*34*34 cm. (vakuumpakket, som form en "pølle")
vægt 48-51 kg. Del 2; 193*28*31 cm. (rektangulær) vægt 30-36 kg.
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Dobbeltseng med Memory
Dobbeltseng med Memory Skum og Høj Densitets Skum Dejlig madras i
Memory skum, der former sig efter din kropstemperatur, og derfor giver
virkelig god støtte til nakke, skuldre, hofte og lænden. Da Memory skum
bruger din kropsvarme til at forme sig, vil denne madras også holde på noget
varme. Så har du tendens til at få det meget varmt om natten, vil en
Latexmadras være et bedre valg til dig. Madrassen er med lynlås og vaskbart
betræk, som er med til at sikre et sundt søvnklima. Type: Dobbeltseng, 180 x
200 cm. Madras top: 8 cm varmefølsomt memory skum. Madras Bund: 12 cm
høj densitets skum. Stof: Sort og hvidt, med lynlås, kan vaskes. Bund: Sort
stof og ben af forkromet stål. Liggekomfort: Hård. Liggehøjde: ca. 48 cm.
Model: Drøm 3. Sengene er ubrugte og i orginal emballage (2 dele) med
følgende ca. mål: Del 1; 180*34*34 cm. (vakuumpakket, som form en "pølle")
vægt 48-51 kg. Del 2; 193*28*31 cm. (rektangulær) vægt 30-36 kg.
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Dobbeltseng med Memory
Dobbeltseng med Memory Skum og Høj Densitets Skum Dejlig madras i
Memory skum, der former sig efter din kropstemperatur, og derfor giver
virkelig god støtte til nakke, skuldre, hofte og lænden. Da Memory skum
bruger din kropsvarme til at forme sig, vil denne madras også holde på noget
varme. Så har du tendens til at få det meget varmt om natten, vil en
Latexmadras være et bedre valg til dig. Madrassen er med lynlås og vaskbart
betræk, som er med til at sikre et sundt søvnklima. Type: Dobbeltseng, 180 x
200 cm. Madras top: 8 cm varmefølsomt memory skum. Madras Bund: 12 cm
høj densitets skum. Stof: Sort og hvidt, med lynlås, kan vaskes. Bund: Sort
stof og ben af forkromet stål. Liggekomfort: Hård. Liggehøjde: ca. 48 cm.
Model: Drøm 3. Sengene er ubrugte og i orginal emballage (2 dele) med
følgende ca. mål: Del 1; 180*34*34 cm. (vakuumpakket, som form en "pølle")
vægt 48-51 kg. Del 2; 193*28*31 cm. (rektangulær) vægt 30-36 kg.
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Udstillingsmodel, samlet. Dobbeltseng
Udstillingsmodel, samlet. Dobbeltseng med Latex og Høj Densitets Skum
Super behagelig Latexmadras med fast liggekomfort, der giver virkelig god
støtte og skubber tilbage hvor du vejer mest. Dette giver dine trykpunkter
maximal støtte, der hvor du har allermest brug for det, hvilket vil give dig en
mere rolig nat og dermed bedre søvn. Latexmadrassen tillader kroppen at
ånde, grundet optimal ventilation. Den er derfor ekstra velegnet til dig der kan
få det lidt varmt om natten, da den bortleder varmen natten igennem.
Derudover har Latex madrasser ofte længere holdbarhed end andre
madrasser, da de er selvvedligeholdende og dermed nemme at holde friske.
Madrassen har lynlås og vaskbart betræk, som er med til at sikre et sundt
søvnklima. Type: Dobbeltseng, 180 x 200 cm. Madras top: 8 cm latex.
Madras Bund: 12 cm høj densitets skum. Stof: Gråt og hvidt, med lynlås, kan
vaskes. Bund: Gråt stof og ben af forkromet stål. Liggekomfort: Hård.
Liggehøjde: ca. 48 cm. Model: Drøm 4.
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Dobbeltseng med memory
Dobbeltseng med memory skum og 7 zone multi-pocket fjedre Ved denne
madras består toppen af Memory skum, der former sig efter din
kropstemperatur og derfor giver virkelig god støtte til nakke, skuldre, hofte og
lænden. Det nederste lag i madrassen består af 7 zone Muliti-pocket fjedre.
Fordelen ved Multi-pocket fjedre er, at det er separate fjedre der ikke hænger
sammen. Dette hjælper også til, at du ikke vil mærke din partner bevæger
sig, som man ellers kan opleve med fjedre. Multi-pocket fjedre fremstilles af
mindre fjedre, der gør at densiteten bliver meget højere, hvilket giver endnu
flere støttepunkter i madrassen. Type: Dobbeltseng, 180 x 200 cm. Madras
top: 4 cm memory skum og 3 cm blødt skum. Madras Bund: 7 zone multipocket fjedre Stof: Gråt og hvidt, topstof behandlet med allergivenlig og
blødgørende aloe vera. Bund: Gråt stof og ben af forkromet stål.
Liggekomfort: Medium/Fast. Liggehøjde: ca. 60 cm. Model: Drøm 6. Sengene
er ubrugte og i orginal emballage (2 dele) med følgende ca. mål: Del 1;
180*34*34 cm. (vakuumpakket, som form en "pølle") vægt 48-51 kg. Del 2;
193*28*31 cm. (rektangulær) vægt 30-36 kg.
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Dobbeltseng med memory
Dobbeltseng med memory skum og 7 zone multi-pocket fjedre Ved denne
madras består toppen af Memory skum, der former sig efter din
kropstemperatur og derfor giver virkelig god støtte til nakke, skuldre, hofte og
lænden. Det nederste lag i madrassen består af 7 zone Muliti-pocket fjedre.
Fordelen ved Multi-pocket fjedre er, at det er separate fjedre der ikke hænger
sammen. Dette hjælper også til, at du ikke vil mærke din partner bevæger
sig, som man ellers kan opleve med fjedre. Multi-pocket fjedre fremstilles af
mindre fjedre, der gør at densiteten bliver meget højere, hvilket giver endnu
flere støttepunkter i madrassen. Type: Dobbeltseng, 180 x 200 cm. Madras
top: 2 cm memory skum og 2 cm blødt skum. Madras Bund: 7 zone multipocket fjedre Stof: Sort og hvidt, topstof behandlet med allergivenlig og
blødgørende aloe vera. Bund: Sort stof og ben af forkromet stål.
Liggekomfort: Medium/Fast. Liggehøjde: ca. 60 cm. Model: Drøm 7. Sengene
er ubrugte og i orginal emballage (2 dele) med følgende ca. mål: Del 1;
180*34*34 cm. (vakuumpakket, som form en "pølle") vægt 48-51 kg. Del 2;
193*28*31 cm. (rektangulær) vægt 30-36 kg.
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Dobbeltseng med memory
Dobbeltseng med memory skum og 7 zone multi-pocket fjedre Ved denne
madras består toppen af Memory skum, der former sig efter din
kropstemperatur og derfor giver virkelig god støtte til nakke, skuldre, hofte og
lænden. Det nederste lag i madrassen består af 7 zone Muliti-pocket fjedre.
Fordelen ved Multi-pocket fjedre er, at det er separate fjedre der ikke hænger
sammen. Dette hjælper også til, at du ikke vil mærke din partner bevæger
sig, som man ellers kan opleve med fjedre. Multi-pocket fjedre fremstilles af
mindre fjedre, der gør at densiteten bliver meget højere, hvilket giver endnu
flere støttepunkter i madrassen. Type: Dobbeltseng, 180 x 200 cm. Madras
top: 2 cm memory skum og 2 cm blødt skum. Madras Bund: 7 zone multipocket fjedre Stof: Sort og hvidt, topstof behandlet med allergivenlig og
blødgørende aloe vera. Bund: Sort stof og ben af forkromet stål.
Liggekomfort: Medium/Fast. Liggehøjde: ca. 60 cm. Model: Drøm 7. Sengene
er ubrugte og i orginal emballage (2 dele) med følgende ca. mål: Del 1;
180*34*34 cm. (vakuumpakket, som form en "pølle") vægt 48-51 kg. Del 2;
193*28*31 cm. (rektangulær) vægt 30-36 kg.
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Dobbeltseng med memory
Dobbeltseng med memory skum og 7 zone multi-pocket fjedre Ved denne
madras består toppen af Memory skum, der former sig efter din
kropstemperatur og derfor giver virkelig god støtte til nakke, skuldre, hofte og
lænden. Det nederste lag i madrassen består af 7 zone Muliti-pocket fjedre.
Fordelen ved Multi-pocket fjedre er, at det er separate fjedre, der ikke
hænger sammen. Dette hjælper også til, at du ikke vil mærke din partner
bevæger sig, som man ellers kan opleve med fjedre. Multi-pocket fjedre
fremstilles af mindre fjedre, der gør at densiteten bliver meget højere, hvilket
giver endnu flere støttepunkter i madrassen. Type: Dobbeltseng, 180 x 200
cm. Madras top: 3 cm memory skum og 3 cm blødt skum. Madras Bund: 7
zone multi-pocket fjedre Stof: Gråt og hvidt, topstof behandlet med
allergivenlig og blødgørende grøn the. Bund: Hvidt stof og ben af forkromet
stål. Liggekomfort: Medium/Fast. Liggehøjde: ca. 60 cm. Model: Drøm 8.
Sengene er ubrugte og i orginal emballage (2 dele) med følgende ca. mål:
Del 1; 180*34*34 cm. (vakuumpakket, som form en "pølle") vægt 48-51 kg.
Del 2; 193*28*31 cm. (rektangulær) vægt 30-36 kg.
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Dobbeltseng med memory
Dobbeltseng med memory skum og 7 zone multi-pocket fjedre Ved denne
madras består toppen af Memory skum, der former sig efter din
kropstemperatur og derfor giver virkelig god støtte til nakke, skuldre, hofte og
lænden. Det nederste lag i madrassen består af 7 zone Muliti-pocket fjedre.
Fordelen ved Multi-pocket fjedre er, at det er separate fjedre, der ikke
hænger sammen. Dette hjælper også til, at du ikke vil mærke din partner
bevæger sig, som man ellers kan opleve med fjedre. Multi-pocket fjedre
fremstilles af mindre fjedre, der gør at densiteten bliver meget højere, hvilket
giver endnu flere støttepunkter i madrassen. Type: Dobbeltseng, 180 x 200
cm. Madras top: 3 cm memory skum og 3 cm blødt skum. Madras Bund: 7
zone multi-pocket fjedre Stof: Gråt og hvidt, topstof behandlet med
allergivenlig og blødgørende grøn the. Bund: Hvidt stof og ben af forkromet
stål. Liggekomfort: Medium/Fast. Liggehøjde: ca. 60 cm. Model: Drøm 8.
Sengene er ubrugte og i orginal emballage (2 dele) med følgende ca. mål:
Del 1; 180*34*34 cm. (vakuumpakket, som form en "pølle") vægt 48-51 kg.
Del 2; 193*28*31 cm. (rektangulær) vægt 30-36 kg.
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Dobbeltseng med memory
Dobbeltseng med memory skum og 7 zone multi-pocket fjedre Ved denne
madras består toppen af Memory skum, der former sig efter din
kropstemperatur og derfor giver virkelig god støtte til nakke, skuldre, hofte og
lænden. Det nederste lag i madrassen består af 7 zone Muliti-pocket fjedre.
Fordelen ved Multi-pocket fjedre er, at det er separate fjedre, der ikke
hænger sammen. Dette hjælper også til, at du ikke vil mærke din partner
bevæger sig, som man ellers kan opleve med fjedre. Multi-pocket fjedre
fremstilles af mindre fjedre, der gør at densiteten bliver meget højere, hvilket
giver endnu flere støttepunkter i madrassen. Type: Dobbeltseng, 180 x 200
cm. Madras top: 3 cm memory skum og 3 cm blødt skum. Madras Bund: 7
zone multi-pocket fjedre Stof: Gråt og hvidt, topstof behandlet med
allergivenlig og blødgørende grøn the. Bund: Hvidt stof og ben af forkromet
stål. Liggekomfort: Medium/Fast. Liggehøjde: ca. 60 cm. Model: Drøm 8.
Sengene er ubrugte og i orginal emballage (2 dele) med følgende ca. mål:
Del 1; 180*34*34 cm. (vakuumpakket, som form en "pølle") vægt 48-51 kg.
Del 2; 193*28*31 cm. (rektangulær) vægt 30-36 kg.
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