
SOV GOTT

TILLBEHÖREN
SOM LYFTER 
DITT SOVRUM

DRÖMGUIDEN
VI HJÄLPER DIG  
TILL RÄTT SÄNG

SKÖNA SÄNGAR  
& VACKRA TYGER

SVENSK DESIGN NÄR DEN ÄR SOM SKÖNAST





DET ÄR SKILLNAD 
PÅ SÄNG OCH SÄNG
Man brukar säga att sömn och hälsa hör ihop. Har du en gång so-
vit i en riktigt bra säng så vet du skillnaden. Vi på Viking Beds of 
Sweden ser därför att vi har ett viktigt uppdrag: Att bygga säng-
ar som låter sömnen bli djup och drömmarna sköna.

Varje säng som lämnar fabriken är resultatet av en arbetsprocess i sökandet efter 

den perfekta sömnen. Alla våra sängar är konstruerade för att ge din kropp 

maximal komfort och återhämtning.

Våra sängar är inte bara sköna att sova i. Med stor valfrihet i komforter, tyger, 

färger och inbyggda tekniska lösningar blir din säng mer än en vanlig möbel. 

För oss handlar design om att hitta en vacker form och samtidigt få ut mesta 

möjliga komfort. Varje linje är varsamt avvägd, alla detaljer noga genomtänkta 

– det gör skillnaden. 

Det kan ta tid att prova ut och hitta din drömsäng. Vårt bästa tips är att du  

tar god tid på dig när du gör ditt val. Provligg gärna flera sängar i butiken 

innan du bestämmer dig och låt butikens kunniga personal vägleda dig i ditt 

sängprovande. Med rätt val kan du sova gott, drömma lugnt och få precis den 

återhämtning du behöver. Det är du värd.
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Varje säng som lämnar vår fabrik är ett genuint hantverk, 
designad för att få dig att sova gott och vakna utvilad. 
Men hur blir din säng till? Följ med in i fabriken i 
småländska Landsbro.
 
Med rötterna i möbelriket har viljan att skapa bra 

sängar funnits i Viking Beds of Swedens dna redan 

från starten. Företagets tre fabriker ligger placerade 

mitt i de småländska skogarna. Entreprenörsandan 

och passionen för att tillverka de bästa sängarna 

sitter i väggarna. 

 –Vi lägger en stolthet i att kombinera svensk 

sängtillverkningstradition med modern formgivning 

och innovativ teknik. Det handlar till exempel om att 

använda nya typer av material och hitta vägar att 

kombinera dessa med traditionellt hantverk, säger 

företagets vd Magnus Söderberg.

 I fabriken i Landsbro jobbar cirka 20 personer med 

tillverkningen. Varje säng som tillverkas limmas här 

och byggs ihop för hand med största möjliga om-

sorg. När sängramen väl finns på plats tar duktiga 

möbeltapetserare vid. 

 –En säng från oss ska hålla i många år, och det är 

många gånger omsorgen om detaljerna som gör det 

möjligt. Varje söm är lika viktig, vi ska tåla att synas i 

sömmarna, säger Magnus. 

 En trappa upp i fabriken sker arbetet med nya 

sängmodeller och tillbehör. Designskisser för kom-

Magnus Söderberg, vd på 
Viking Beds of Sweden

VÄLKOMMEN TILL
DRÖMFABRIKEN



5

mande mässa ligger framme, på väggarna hänger 

moodboards med bilder, material och tygprover. Här 

jobbas det redan med det som ska bli kommande 

kollektion. Viking Beds of Sweden har sitt eget team 

när det gäller design, precis som när det gäller pro-

duktutveckling och produktion.

 –Närheten är viktig, tack vare den kan vi få en idé 

på morgonen och ha en prototyp färdig på eftermid-

dagen. Flexibiliteten i vårt produktionssystem och 

erfarenheten hos våra medarbetare är det som gör 

Viking Beds of Sweden möjligt – det tillsammans med 

vår ständiga strävan efter högsta kvalitet, avslutar 

Magnus Söderberg.

SÄNGTILLVERKNING FRÅN A TILL Ö
För att skapa en riktigt bra säng krävs kunskap om material, anatomi, design och konstruktion. På Viking Beds of Sweden har vi samlat de främsta inom dessa områden. När produktutvecklingsgruppen får en idé, diskuterar man i samråd med konstruktörer, inköpare, designers och tapetserare om hur man på bästa sätt ska kunna ta fram den nya produkten. Sakerna man tittar på är ramen, pocketresårer, stoppningsmaterial och slutligen tyg och tillbehör. 

 För oss på Viking Beds of Sweden är livslängd, kvalitet, komfort och valfrihet honnörsord, så dessa faktorer vägs in i allt vi gör. När alla pusselbitarna är lagda, material, design och komfort väl utprovat, sätter tillverkningen igång. Varje säng är ett resultat av kundens önskemål, de bästa materialen som finns tillgängliga, vår erfarenhet och inte minst en gedigen hantverkskun-skap som fortfarande lever och utvecklas här på plats i Landsbro, mitt i de småländska skogarna.
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EXCLUSIVE 
Vår mest exklusiva conti-
nentalsäng för dig som vill 
ha det lilla extra.

SIDAN 8–9

VÅRA SÄNGAR
Continentalsäng, ramsäng eller kanske en ställbar säng? Oavsett vilket 

kan vi erbjuda en komfort och design som passar just dig.

25 ÅRS
GARANTI
PÅ RAM– & FJÄDER-

BROTT PÅ ALLA  
MODELLER

LAFAYETTE
En säng för den kreativa sjusovaren med  
utbytbart tyg i en mängd olika kulörer.

SIDAN 30–33

PHOENIX
Exklusivitet, teknik och design i 

en och samma säng.

SIDAN 26–27

LYNX
Svävande sovkomfort  

och modern design i ett.

SIDAN 27–28

ROYAL
Designad för att ge dig 

en kunglig sömn.

SIDAN 10–11

VALHALL
Bra komfort, snygg design, många  

valmöjligheter och ett attraktivt pris.

SIDAN 20–23

BIRKA
Vår bästsäljare, en av våra sängar som 

ger dig absolut flest valmöjligheter.

SIDAN 12–15

SIRIUS
Kombinerar god komfort, många  
valmöjligheter och skön design.

SIDAN 16–18
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VAKNA TILL EN NY BRA DAG

Vår största inspirationskälla – jakten 
på ännu en god natts sömn.

SÅ VÄLJER DU RÄTT SÄNG

I vilken säng vill du börja och avsluta dagen?  
Vi guidar dig rätt inför sängköpet.

TYGER  
& FÄRGER

Matcha ditt sovrum  
med din personlighet.

44

36

19

24

Spännande sängtillbehör som sticker 
ut eller smälter in, vad du än önskar.

DRÖMGUIDE

DETALJERNA 
GÖR SKILLNADEN  
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Exclusive Continental med 
tyg Verona, gavel Zoe och 
sockel Trend
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EXCLUSIVE
CONTINENTAL

Vår mest exklusiva säng, kompromisslös i sin utformning och med underbar komfort. Resår-

systemet mäter hela 57 cm på höjden och är uppbyggt av pocketresårer i fyra olika lager – en 

lösning som du bara hittar hos oss. Det översta resårlagret består av individuella X-pocketresårer 

med oslagbart mjuk yta. Resårmadrassen har sju zoner som följer din kropp perfekt, samt latex- 

stoppning för extra komfort. Resårmadrassens kassett är gjord i ett stycke – men går att få 

med olika fasthet på vänster respektive höger sida. Exclusive är en säng för dig som vill ha det 

absolut bästa.

LATEX

X-POCKET

7-ZON POCKET

LATEX

RECOFELT

3-ZON POCKET MED HÖRNFÖRSTÄRKNING

COROVIN

3-ZON POCKET UNDERKÄRNA

COROVIN

RIBBOR OCH RAM AV GRAN

*Går även att få 210 cm lång

12
TYG-

FÄRGER

VÅR MEST 
EXKLUSIVA

SÄNG

4
STOR- 
LEKAR

25
ÅRS

GARANTI

160x200* cm

180x200* cm

210x200* cm
på ram- & 
fjäderbrott

7
POCKET-
ZONER

4
HÅRD-
HETER

MJUK

MEDIUM

FAST

EXTRA FAST

4
RESÅR- 
LAGER

POCKET
POCKET
POCKET
POCKET



Royal Continental med 
tyg Como, gavel Panel 
och ben Albin  
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ROYAL
CONTINENTAL

En mycket komfortabel säng med pocketresårer i tre olika lager. Resårmadrassen har sju zoner, 

för bästa följsamhet och tryckavlastning. Detta kombinerat med latexstoppning ger en extra 

skön och mjuk yta. Resårmadrassens kassett är gjord i ett stycke – men går att få med olika 

fasthet på vänster respektive höger sida. Vår modell Royal har vi skapat för dig som uppskattar 

allt det goda i livet.

DESIGNAD 
FÖR

KUNGLIG 
SÖMN

LATEX

7-ZON VÄNDBAR POCKET

LATEX

RECOFELT

3-ZON POCKET MED HÖRNFÖRSTÄRKNING

COROVIN

3-ZON POCKET UNDERKÄRNA

COROVIN

RIBBOR OCH RAM AV GRAN

*Går även att få 210 cm lång

11
TYG-

FÄRGER

5
STOR- 
LEKAR

25
ÅRS

GARANTI

120x200* cm 

140x200* cm

160x200* cm

180x200* cm 210x200* cm
på ram- & 
fjäderbrott

7
POCKET-
ZONER

4
HÅRD-
HETER

MJUK

MEDIUM

FAST

EXTRA FAST

3
RESÅR- 
LAGER

POCKET
POCKET
POCKET
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Birka Continental med 
tyg Verona, gavel  
Exelle och ben Atlas

Ben Atlas 
svart krom
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BIRKA
CONTINENTAL

Birka är en sängmodell som ger dig stor frihet i valet av komfort och klädsel. Det är också en 

modell som erbjuder hög komfort och mycket inredningsglädje för pengarna. Alla sängtyperna 

är uppbyggda med pocketresårer i två lager för individuell tryckavlastning, oavsett hur du 

sover. Resårmadrassen har sju zoner och latexstoppning för skön och följsam känsla. Detta är 

sängen för dig som ställer höga krav på kvalitet, komfort och design.

VÅR
BÄSTSÄLJARE 
MED MÅNGA 

VAL

LATEX

7-ZON VÄNDBAR POCKET

LATEX

RECOFELT

3-ZON POCKET MED HÖRNFÖRSTÄRKNING

COROVIN

RIBBOR OCH RAM AV GRAN

*Går även att få 210 cm lång

11
TYG-

FÄRGER

5
STOR- 
LEKAR

25
ÅRS

GARANTI

120x200* cm 

140x200* cm

160x200* cm

180x200* cm 210x200* cm
på ram- & 
fjäderbrott

7
POCKET-
ZONER

4
HÅRD-
HETER

MJUK

MEDIUM

FAST

EXTRA FAST

2
RESÅR- 
LAGER

POCKET
POCKET
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3
MOTORER

REGLERBART NACKSTÖD

STEGLÖS REGLERING

MÖJLIGHET ATT STYRA  
MED APPLE/ANDROID

TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL

MINNESFUNKTION

LAMPA UNDER SÄNGEN

MJUKSTART OCH -STOPP

STRÖMSPÄRR

BATTERI-BACKUP VID 
ELAVBROTT

LATEX

7-ZON VÄNDBAR POCKET

LATEX

POLYETER

3-ZON POCKET UNDERKÄRNA

VIPP

RAM AV GRAN

BIRKA
MULTIFLEX

7
POCKET-
ZONER

4
HÅRD-
HETER

MJUK

MEDIUM

FAST

EXTRA FAST

4
STOR- 
LEKAR

25
ÅRS

GARANTI

80x200* cm

90x200* cm

105x200* cm

120x200* cm

2
RESÅR- 
LAGER

POCKET
POCKET

*Går även att få 210 cm lång

11
TYG-

FÄRGER

på ram- & 
fjäderbrott

5 ÅRS  
GARANTI PÅ 

MOTORER TILL 
STÄLLBARA 

SÄNGAR

Birka Flex Plus med  
tyg Verona och ben Albin
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LATEX

7-ZON POCKET MED HÖRNFÖRSTÄRKNING

COROVIN

3-ZON POCKET UNDERKÄRNA

COROVIN

RIBBOR OCH RAM AV GRAN

LATEX

7-ZON VÄNDBAR POCKET

LATEX

POLYETER

3-ZON POCKET UNDERKÄRNA

VIPP

RAM AV GRAN

2
MOTORER

STEGLÖS REGLERING

MÖJLIGHET ATT STYRA  
MED APPLE/ANDROID

TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL

LAMPA UNDER SÄNGEN

MJUKSTART OCH -STOPP

STRÖMSPÄRR

BATTERI-BACKUP VID  
ELAVBROTT

BIRKA 
FLEX PLUS

BIRKA
RAM PLUS

4
STOR- 
LEKAR

25
ÅRS

GARANTI

80x200* cm

90x200* cm

105x200* cm

120x200* cm

*Går även att få 210 cm lång

11
TYG-

FÄRGER

på ram- & 
fjäderbrott

6
STOR- 
LEKAR

25
ÅRS

GARANTI

80x200* cm

90x200* cm

105x200* cm

120x200* cm

140x200* cm

160x200* cm

*Går även att få 210 cm lång

11
TYG-

FÄRGER

på ram- & 
fjäderbrott

7
POCKET-
ZONER

7
POCKET-
ZONER

4
HÅRD-
HETER

4
HÅRD-
HETER

MJUK

MEDIUM

FAST

EXTRA FAST

MJUK

MEDIUM

FAST

EXTRA FAST

2
RESÅR- 
LAGER

2
RESÅR- 
LAGER

POCKET
POCKET

POCKET
POCKET
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Sirius med tyg Como, 
gavel Elle och ben Albin 
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SIRIUS
CONTINENTAL

Vår mellanserie som kombinerar god komfort och bra pris, oavsett sängtyp. Alla sängarna är 

uppbyggda med pocketresårer i två lager för individuell tryckavlastning. Resårmadrassen har 

fem zoner som följer kroppens alla former vilket gör Sirius till ett bra val för dig med lite bredare 

midja och höfter.

POLYETER

5-ZON VÄNDBAR POCKET

POLYETER

RECOFELT

3-ZON POCKET MED HÖRNFÖRSTÄRKNING

COROVIN

RIBBOR OCH RAM AV GRAN

GOD 
KOMFORT 
& MÅNGA 

VAL

*Går även att få 210 cm lång

11
TYG-

FÄRGER

5
STOR- 
LEKAR

25
ÅRS

GARANTI

120x200* cm 

140x200* cm

160x200* cm

180x200* cm 210x200* cm
på ram- & 
fjäderbrott

5
POCKET-
ZONER

3
HÅRD-
HETER

MEDIUM

FAST

EXTRA FAST

2
RESÅR- 
LAGER

POCKET
POCKET
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POLYETER

5-ZON POCKET

POLYETER

POLYETER

3-ZON POCKET UNDERKÄRNA

VIPP

RAM AV GRAN

SIRIUS
DUOFLEX

SIRIUS
RAM PLUS

*Går även att få 210 cm lång

11
TYG-

FÄRGER

*Går även att få 210 cm lång

11
TYG-

FÄRGER

2
MOTORER

STEGLÖS REGLERING

MÖJLIGHET ATT STYRA  
MED APPLE/ANDROID

TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL

LAMPA UNDER SÄNGEN

MJUKSTART OCH -STOPP

STRÖMSPÄRR

BATTERI-BACKUP VID  
ELAVBROTT

5 ÅRS  
GARANTI PÅ 

MOTORER TILL 
STÄLLBARA 

SÄNGAR

POLYETER

5-ZON POCKET MED HÖRNFÖRSTÄRKNING

COROVIN

3-ZON POCKET UNDERKÄRNA

COROVIN

RIBBOR OCH RAM AV GRAN

5
POCKET-
ZONER

3
HÅRD-
HETER

MEDIUM

FAST

EXTRA FAST

4
STOR- 
LEKAR

25
ÅRS

GARANTI

80x200* cm

90x200* cm

105x200* cm

120x200* cm

2
RESÅR- 
LAGER

POCKET
POCKET

på ram- & 
fjäderbrott

6
STOR- 
LEKAR

25
ÅRS

GARANTI

80x200* cm

90x200* cm

105x200* cm

120x200* cm 

140x200* cm

160x200* cm
på ram- & 
fjäderbrott

5
POCKET-
ZONER

3
HÅRD-
HETER

MEDIUM

FAST

EXTRA FAST

2
RESÅR- 
LAGER

POCKET
POCKET
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STANDARDTYGER

TOULON-TYGER

Våra standardtyger håller högsta kvalitet och är noga utvalda för att fungera optimalt i sovrumsmiljö.

Är du intresserad av vår sängmodell Lafayette är det Toulon-tygerna som du kan botanisera bland.

TYGER OCH FÄRGER
Vad är det som gör en säng till ens favorit? Kombinationen av bästa möjliga komfort till-

sammans med riktigt snygg design värderas högt, men vilken färg den har är också viktigt. 

Oavsett om du vill ha en ställbar, continental eller ramsäng kan du få den i vilket du vill av  

standardtygerna nedan. På vikingbeds.se kan du prova dig fram när det gäller tyg- och färgval. 

Hitta just din favoritfärg till drömsängen.

ANTRACIT Verona

NATUR

SILVER

PETROL

BRUN

PERSIKA

TAUPE

LJUSBRUN

BEIGE

OLIV

MÖRKBRUN

ESPRESSO

ROSENTRÄ

SVART

GUL

ROSA

LILA

MINT

MIDNATTSBLÅ

RÖD

GRÖN

TURKOS

CHIANTI

BJÖRNBÄR

MÖRKBLÅ

GRÅ

COGNAC

LJUSROSA

LJUSGRÅ

AZUR

RÖD Verona

LJUSGRÅ Como

BEIGE Verona

SVART Verona

MÖRKGRÅ Como

GRÅ Verona

BEIGE Como

ROSA Como

LJUSBRUN Verona

LJUSBLÅ Como

Mer information
vikingbeds.se
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Dröm dig bort. Låt din nya  
säng bli din alldeles egna fristad
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Valhall Continental med 
tyg Como, gavel Panel 
och ben Albin
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VALHALL
CONTINENTAL

Valhall continental är uppbyggd med pocketresårer i två lager för individuell tryckavlastning. 

Resårmadrassen har tre zoner som följer överkroppen samt midjans och benens tyngd och 

form. Det gör Valhall till ett bra alternativ för dig som har lite bredare eller känsliga axlar.

POLYETER

3-ZON VÄNDBAR POCKET

POLYETER

RECOFELT

3-ZON POCKET MED HÖRNFÖRSTÄRKNING

COROVIN

RIBBOR OCH RAM AV GRAN

MÅNGA 
VAL, GOD 
KOMFORT 
OCH BRA 

PRIS

*Går även att få 210 cm lång

11
TYG-

FÄRGER

5
STOR- 
LEKAR

25
ÅRS

GARANTI

120x200* cm

140x200* cm

160x200* cm

180x200* cm 210x200* cm
på ram- & 
fjäderbrott

3
POCKET-
ZONER

2
HÅRD-
HETER

MEDIUM

FAST

2
RESÅR- 
LAGER

POCKET
POCKET
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2
MOTORER

POLYETER

3-ZON VÄNDBAR POCKET

POLYETER

VIPP

RAM AV GRAN

VALHALL
FLEX

POLYETER

3-ZON POCKET MED HÖRNFÖRSTÄRKNING

COROVIN

3-ZON POCKET UNDERKÄRNA

COROVIN

RIBBOR OCH RAM AV GRAN

VALHALL
RAM PLUS

STEGLÖS REGLERING

MÖJLIGHET ATT STYRA  
MED APPLE/ANDROID

TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL

LAMPA UNDER SÄNGEN

MJUKSTART OCH -STOPP

STRÖMSPÄRR

BATTERI-BACKUP VID  
ELAVBROTT

3
POCKET-
ZONER

*Går även att få 210 cm lång

*Går även att få 210 cm lång

11
TYG-

FÄRGER

11
TYG-

FÄRGER

5 ÅRS  
GARANTI PÅ 

MOTORER TILL 
STÄLLBARA 

SÄNGAR

6
STOR- 
LEKAR

25
ÅRS

GARANTI

80x200* cm

90x200* cm

105x200* cm

120x200* cm

140x200* cm

160x200* cm
på ram- & 
fjäderbrott

3
POCKET-
ZONER

2
HÅRD-
HETER

MEDIUM

FAST

2
RESÅR- 
LAGER

POCKET
POCKET

2
HÅRD-
HETER

MEDIUM

FAST

4
STOR- 
LEKAR

25
ÅRS

GARANTI

80x200* cm

90x200* cm

105x200* cm

120x200* cm

1
RESÅR- 
LAGER POCKET

på ram- & 
fjäderbrott
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VAKNA 
TILL ÄNNU 
EN BRA DAG
Vår vision är att ge dig perfekt sömn och ett sovrum du aldrig vill lämna. 
För att göra vår vision till verklighet pågår ett ständigt utvecklingsarbete 
här på Viking Beds of Sweden. Vi hämtar inspiration, håller oss uppdaterade 
kring de senaste rönen om material, vi slipar på vårt hantverk och provar 
ständigt nya idéer. Vi lämnar inget åt slumpen. Ditt välmående är alltid vår 
främsta inspirationskälla.

Nya idéer tar ofta form 
med hjälp av en 3D-skiss. 
Detta är en tidig skiss på 
en ny säng med inbyggd 
förvaring.

Funktionella, vackra, 
moderna och tidlösa

tygprover.
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MATERIAL
När vi börjar titta på materialen i våra produkter är

det många aspekter som vägs in – miljö, kvalitet,

trender och funktion. Bland nyheterna hittar du

två spännande kuddar. Vi har i en av våra nya

kuddar använt Watergel®. Ett material som både

andas och ger en sval och fräsch känsla.

Kudden är dessutom ekologisk och ljudlös.

För den som vill bli vackrare under natten är

Skin+® riktigt spännande. Materialet är veten-

skapligt testat och genom sina kapslar med

karotenoider minskar rynkor, samtidigt som  

den är anatomiskt korrekt och fyller våra högt

ställda krav på kvalitet, design och komfort.

Läs mer om våra mjuka mervärden på sidan 43.
Nu har du möjlighet att skapa ett rum i rummet med en möbel utöver det vanliga – vår nya himmelssäng. 

Mjuka mervärden,  
se sidan 43.

Kudde Skin+®,
se sidan 43.

Stilettoben, 
se sidan 42.

DESIGN 
& TEKNIK

VI GILLAR SMARTA TEKNISKA 
LÖSNINGAR. ETT EXEMPEL ÄR VÅRA 
SÄNGBORD MED INBYGGD TRÅDLÖS 

LADDNING FÖR EXEMPELVIS 
SURFPLATTA ELLER 

SMARTPHONE.
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Phoenix med  
tyg Verona

Led-belysning  
under benen

Svävande futuristisk design, 
modern teknik och småländskt 
hantverk i ett
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PHOENIX

LATEX

7-ZON POCKET

LATEX

POLYESTERARK MED GLIDMOTSTÅND

3-ZON POCKET UNDERKÄRNA

RAM AV GRAN

VIPP

EXKLUSIV, 
KOMFORT, 

DESIGN OCH 
AVANCERAD 

TEKNIK

Med Phoenix får du en säng som anpassar sig optimalt efter din kropp. Med mindre stopp-

ningsmaterial mellan pocketresårerna är detta vår mest följsamma säng hittills. Phoenix ger dig 

en individuell tryckavlastning för din anatomis alla sju zoner. Phoenix är utrustad med en tredje 

och extra motor avsedd för nackjustering. Det gör att du kan njuta av maximal komfort vare 

sig du sover på rygg, sida eller mage. För att garantera kvaliteten i stoppningen i våra sängar 

använder vi oss endast av de bästa materialen. I Phoenix består detta av en högkvalitativ tryck-

avlastande latex. Med den moderna svävande designen, och den integrerade led-belysningen 

infälld på undersidan av varje sängben, har vi skapat en perfekt kombination av design, komfort 

och en säng som ger dig betydligt mer än bara god nattsömn.

*Går även att få 210 cm lång

11
TYG-

FÄRGER

3
MOTORER

REGLERBART NACKSTÖD

STEGLÖS REGLERING

MÖJLIGHET ATT STYRA  
MED APPLE/ANDROID

TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL

MINNESFUNKTION

LED-BELYSNING UNDER BENEN

MJUKSTART OCH -STOPP

STRÖMSPÄRR

BATTERI-BACKUP VID  
ELAVBROTT

5 ÅRS  
GARANTI PÅ 

MOTORER TILL 
STÄLLBARA 

SÄNGAR

4
STOR- 
LEKAR

25
ÅRS

GARANTI

80x200* cm

90x200* cm

105x200* cm

120x200* cm
på ram- & 
fjäderbrott

7
POCKET-
ZONER

4
HÅRD-
HETER

MJUK

MEDIUM

FAST

EXTRA FAST

2
RESÅR- 
LAGER

POCKET
POCKET
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EN 
SVÄVANDE 
KOMFORT

LYNX
CONTINENTAL

Svävande flexibel komfort i en lättare förpackning. Detta har vi lyckats uppnå genom att kom-

binera en högre 5–zons pocket med ett nytt stoppningsmaterial Polytex. Polytex är en polyeter 

som påminner om vår naturlatex och skapar en härlig ytmjukhet trots att den är väldigt lätt. 

Med Lynx i ditt sovrum får du den följsamma och tryckavlastande komforten av 5–zons pocket 

som ger maximal komfort oavsett hur du helst sover. I modellen Duoflex har du de ställbara 

funktionerna som gör att du enkelt kan anpassa vinkeln för individuell tryckavlastning eller om 

du vill njuta av en god bok, bara koppla av eller kanske titta på tv. Lynx är en säng i modern 

design med en mängd bekvämligheter, kombinerat med väldigt god komfort.

*Går även att få 210 cm lång

11
TYG-

FÄRGER

POLYTEX

5-ZON VÄNDBAR POCKET

POLYTEX

RECOFELT

3-ZON POCKET MED HÖRNFÖRSTÄRKNING

COROVIN

RIBBOR OCH RAM AV GRAN

5
POCKET-
ZONER

2
HÅRD-
HETER

MEDIUM

FAST

3
STOR- 
LEKAR

25
ÅRS

GARANTI

160x200* cm

180x200* cm

210x200* cm

2
RESÅR- 
LAGER

POCKET
POCKET

på ram- & 
fjäderbrott
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*Går även att få 210 cm lång

11
TYG-

FÄRGER

LYNX
DUOFLEX

2
MOTORER

STEGLÖS REGLERING

MÖJLIGHET ATT STYRA  
MED APPLE/ANDROID

TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL

LED-BELYSNING UNDER 
BENEN

MJUKSTART OCH -STOPP

STRÖMSPÄRR

BATTERI-BACKUP VID  
ELAVBROTT

POLYTEX

5-ZON VÄNDBAR POCKET

POLYTEX 

POLYESTERARK MED GLIDMOTSTÅND

3-ZON POCKET UNDERKÄRNA

VIPP

5
POCKET-
ZONER

2
HÅRD-
HETER

MEDIUM

FAST

3
STOR- 
LEKAR

25
ÅRS

GARANTI

80x200* cm

90x200* cm

105x200* cm

2
RESÅR- 
LAGER

POCKET
POCKET

på ram- & 
fjäderbrott

Svävande design och  
modern sovkomfort i ett.



Lafayette med tyg Toulon,  
gavel Retro och ben Stiletto



Lafayette med tyg Toulon  
och gavel Retro

Lafayette är de många 
vackra färgernas säng
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LAFAYETTE 7 ZONER

LAFAYETTE

29
TYG-

FÄRGER

Vår exklusiva ramsäng Lafayette är en sängmodell med många valmöjligheter. Tre olika varianter 

av tre, fem eller sju zoner med tre till fem olika liggkomforter per zonindelning. Utöver det kan 

du välja mellan 29 olika färger. Genom den unika möjligheten att enkelt byta tyg får du en säng 

med stora variationsmöjligheter. Lafayette har samma höga kvalitet, finish och komfort som alla 

våra övriga sängar. Eftersom tyget dras över hela sängen kan du dessutom välja olika zonindel-

ningar och hårdheter i sängen. Perfekt för er som har olika krav och önskemål på komforttyp.

LATEX

7-ZON POCKET MED HÖRNFÖRSTÄRKNING

COROVIN

3-ZON POCKET UNDERKÄRNA

COROVIN

RIBBOR OCH RAM AV GRAN

MÖJLIG- 
HETERNAS 

SÄNG

*Går även att få 210 cm lång

5
STOR- 
LEKAR

25
ÅRS

GARANTI

80x200* cm

90x200* cm

105x200* cm

120x200* cm 140x200* cm
på ram- & 
fjäderbrott

7
POCKET-
ZONER

4
HÅRD-
HETER

MJUK

MEDIUM

FAST

EXTRA FAST

2
RESÅR- 
LAGER

POCKET
POCKET
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POLYETER

5-ZON POCKET MED HÖRNFÖRSTÄRKNING

COROVIN

3-ZON POCKET MED UNDERKÄRNA

COROVIN

RIBBOR OCH RAM AV GRAN

POLYETER

3-ZON POCKET MED HÖRNFÖRSTÄRKNING

COROVIN

3-ZON POCKET MED UNDERKÄRNA

COROVIN

RIBBOR OCH RAM AV GRAN

LAFAYETTE
5 ZONER

LAFAYETTE
3 ZONER

29
TYG-

FÄRGER

29
TYG-

FÄRGER

*Går även att få 210 cm lång

*Går även att få 210 cm lång

5
STOR- 
LEKAR

25
ÅRS

GARANTI

80x200* cm

90x200* cm

105x200* cm

120x200* cm 140x200* cm
på ram- & 
fjäderbrott

5
POCKET-
ZONER

3
HÅRD-
HETER

MEDIUM

FAST

EXTRA FAST

2
RESÅR- 
LAGER

POCKET
POCKET

5
STOR- 
LEKAR

25
ÅRS

GARANTI

80x200* cm

90x200* cm

105x200* cm

120x200* cm 140x200* cm
på ram- & 
fjäderbrott

3
POCKET-
ZONER

2
HÅRD-
HETER

MEDIUM

FAST

2
RESÅR- 
LAGER

POCKET
POCKET
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INSPIRATION

Den första tanken ska vara.. . snyggt. 
När du sedan lägger dig i sängen  

ska du inte vilja gå upp igen
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NATUREN, VILSAMMA  

NYANSER OCH KÄNSLA 

AV VÄLBEHAG HAR VARIT 

GRUNDEN FÖR VÅR NYA 

KOLLEKTION AV SÄNGAR 

OCH TILLBEHÖR. 

LÅT DIG INSPIRERAS!
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Detaljer som gör stor 
skillnad i ditt sovrum
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VÄNDBARA MADRASSER

Sängen och madrassen är grunden till en god nattsömn, och ibland behöver 

du inte en helt ny säng. Har du lessnat på din gamla skumgummimadrass? 

Då kan du enkelt förbättra sovkomforten rejält genom att byta ut den mot 

någon av våra fina vändbara madrasser. Med pocketresårer i upp till sju 

zoner får du en helt ny komfort utan att behöva byta hela din säng. Madras-

serna går att få i alla våra sängbredder från 80 till 210 cm och i respektive 

series alla färger.

LATEX

7-ZON VÄNDBAR POCKET

LATEX

7
POCKET-
ZONER

4 
HÅRD-
HETER

MJUK

GÅR ATT FÅ I 2 LÄNGDER

–200 OCH 210 CM

MEDIUM
FAST

EXTRA FAST

BIRKA

POLYETER

5-ZON VÄNDBAR POCKET

POLYETER

5
POCKET-
ZONER

3 
HÅRD-
HETER

GÅR ATT FÅ I 2 LÄNGDER

–200 OCH 210 CM

MEDIUM
FAST

EXTRA FAST

SIRIUS

POLYETER

3-ZON VÄNDBAR POCKET

POLYETER

3
POCKET-
ZONER

2 
HÅRD-
HETER

GÅR ATT FÅ I 2 LÄNGDER

–200 OCH 210 CM
MEDIUM
FAST

VALHALL

11
TYG-

FÄRGER

Mer information
vikingbeds.se
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BÄDDMADRASSER
Bäddmadrassen är lika underskattad som den är viktig. Kanske är det namnets fel. Många tror att en 

bäddmadrass bara är något man behöver för att hålla fast lakanet. Men en bäddmadrass gör så otroligt 

mycket mer – den anpassar sig efter hur du ligger, och den ser till så att din kropp andas. På Viking Beds of 

Sweden har vi valt att tillverka våra egna madrasser. På det sättet kan vi kontrollera materialval, stoppning 

och komfort. Det vill säga allting som gör en riktigt bra bäddmadrass.

 Väljer du till exempel vår DL-madrass, får du Quallofils® unika 4-kanalsfibrer och en kärna av zonin-

delad naturlatex. De högteknologiska fibrerna ventilerar effektivt kroppsvärmen och hjälper till att föra bort 

fukten din hud avger varje natt. Dessutom motverkar den allergi-neutrala bäddmadrassen tillväxten av 

kvalster, bakterier och svamp. Sist men inte minst ger en bra bäddmadrass den där riktigt sköna mjuka 

känslan som du kommer att längta efter.

POLYETER 6 resp. 9 cm hög

En enkel men mycket prisvärd madrass. Kärnan av högelastisk polyeter och 
ett komfortlager av mjuk polyesterfiber gör att du ligger skönt. Det avtagbara 
quiltade tyget går att tvätta vilket gör madrassen perfekt för småbarnsfamiljen.

LATEX 6 resp. 9 cm hög

Kärnan i denna bäddmadrass är av zonindelad, ventilerande naturlatex som 
anpassar sig perfekt efter din kropp samt ett komfortlager polyesterfiber. Det 
quiltade tyget kan enkelt tas av och tvättas.

SUPERSOFT 8 cm hög
Supersoft innehåller en pikérad kärna av högelastisk supersoft polyeter vilket 
ger ett mjukt och behagligt liggläge. Komfortlagret är av luftig 4-kanals 
spiralkrusad polyesterfiber som effektivt kanaliserar bort fukt och värme. Kan 
fås kuvertsydd för att matcha sängens tyg. Finns även i utförande Flex, för 
ställbara sängar.

SL 6 cm hög

SL har en kärna av zonindelad, ventilerande naturlatex som anpassar sig per-
fekt efter din kropp. Komfortlagret är av luftig 4-kanals spiralkrusad polyeter-
fiber som effektivt kanaliserar bort fukt och värme. Kan fås kuvertsydd för att 
matcha sängens tyg. Finns även i utförande Flex, för ställbara sängar.

Tvättbart överdrag

Kanaliserar bort
fukt och värme
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VITA TALALAY®  
8 cm hög

Vita Talalay® är en helt unik form av latex med egenskaper som bättre stöd, 
överlägsen ytmjukhet och en oöverträffad andasfunktion. De unika egenska-
perna beror på materialets sammansättning vilket ger en oslagbart elastisk 
cellstruktur. Vita Talalay® ger därför en optimerad tryckavlastning vilket mins-
kar smärta i ben, leder och muskler. Cellstrukturens genomsläpplighet skapar 
en skönare och bättre sömn. Materialet känns svalt under varma delar av året 
och värmer under den kalla perioden. 

CIRRUS  
8 cm hög

Cirrus är en madrass där din kropp ventileras effektivt med hjälp av zonin-
delad naturlatex som formar sig efter din kropp och ger en optimal tryckför-
delning. För att ge bäddmadrassen en fräsch känsla har vi valt att använda 
Cirrus® som är en vadd med mikroklimat-kontroll. Vaddens fiber andas och 
garanterar en bättre och skönare sömn. Cirrus®-fibern är återvinningsbar, 
spårbar och tillverkningen av materialet är ackrediterad vilket ger trygghet för 
dig som kund, nu och i framtiden. Kan fås kuvertsydd för att matcha sängens 
tyg. Finns även i utförande Flex, för ställbara sängar.

DL  
8 cm hög

Med DL får du en madrass där din kropp ventileras effektivt med hjälp av 
zonindelad naturlatex som formar sig efter din kropp och ger en optimal 
tryckfördelning. Och tack vare komfortlagret av Quallofil® Allerban® leds inte 
bara överflödig kroppsvärme bort, utan också kvalster, svamp och bakterier. 
Kan fås kuvertsydd för att matcha sängens tyg. Finns även i utförande Flex, 
för ställbara sängar.

BLU  
9 cm hög

Bomull, latex och ull – på BLU sover du lite fastare än på DL. Den ger dig svalt 
stoppad bomull på sommaren och under vinterhalvåret vänder du bara sida 
för att få en stoppning av värmande ull. Kärnan av ventilerande naturlatex 
ger BLU en lång livslängd, samtidigt som du skyddas från fukt och överflödig 
värme. Kan fås kuvertsydd för att matcha sängens tyg. Finns även i utförande 
Flex, för ställbara sängar.

TAGEL  
8 cm hög

Med Tagel sover du gott på material helt från naturen – bomull, ull och äkta 
hästtagel. Precis som med BLU är denna madrass vändbar med en sommar-
sida stoppad med bomull, medan su på vinterhalvåret sover på en varmare 
stoppning av ull. Kan fås kuvertsydd för att matcha sängens tyg. Finns även i 
utförande Flex, för ställbara sängar.

Vändbar madrass med en 

sommar- och en vintersida

Skräddarsydda bäddmadrasser för ställbara sängar

FLEX
Våra Flex-madrasser har slits uppe och nere vilket skapar både komfort och 
flexibilitet. Madrasserna Supersoft, SL, Talalay, Cirrus, DL, BLU och Tagel går 
även att få som Flex. Slitsen gör att du kan ändra läget på din ställbara säng 
utan att påverka sängen bredvid. Kan fås kuvertsydd för att matcha sängs tyg.

Bra för allergiker

Perfekt för 

ställbara sängar

Anpassar sig 
efter din kropp
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Svävande känsla med den hängande 
gaveln Wall i läder med läckra detaljer



41

WALLRETROCROWN NAILTYGBLOCK/PLAIN

BRICKPANELELITEZOEEXELLEELLE

SÄNGGAVLAR 
Vi är stolta över våra sänggavlar. Här finns en stor variation att välja bland och gavlarna passar  

till alla våra sängar. Eleganta, moderna eller tidlösa, alla i vackra tyger eller skinn – valet är ditt. 

SÄNGBÄNKAR, OTTOMANER OCH SÄNGBORD
Våra ottomaner är en smidig förvaring i sovrummet med gashydrauliskt lock. Som 

tillval finns hela vårt sortiment av ben. Våra sängbänkar och ottomaner finns i olika 

storlekar – välj mellan puskat eller slätt lock. Sängbordet Art kan fås med valfritt tyg 

och sängbordet Load laddar din smartphone trådlöst medan du sover gott.

SLÄTPIKERAD LOAD ARTZOE

Mått, färger, 
tyger och annan 
information på
vikingbeds.se
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BEN
Små detaljer kan göra stor skillnad. Lyft ditt sovrum med nya sängben 

— en bärande detalj som tillför det lilla extra. 

TOR 23 cm

Finns i vit lack, ek och svart.

TOR 10 cm

Finns i vit lack, ek och svart.

ULF 10 cm

Finns i massiv ek.

JAKOB 23 cm

Finns i ek och björk.

ALVE 10 cm

Finns i krom.

TREND 6 cm

Sockel i borstad aluminium.

HJUL 9,5 cm

Med rullspärr.

BENBESLAG
För både ben och hjul.

CLIPS
Håller samman sängarna.

TOR 18 cm

Finns i vit lack, ek och svart.

TOR 15 cm

Finns i vit lack, ek och svart.

ATLAS 18 cm

Finns i krom och svart krom.

ALBIN 18/15/10 cm

Finns i borstad aluminium.

ROMANS
14 cm utan hjul
18 cm med hjul och kopp.

STILETTO 15 cm

Finns i mässing.

ATLAS 12 cm

Finns i krom och svart krom.
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MJUKA MERVÄRDEN
För att du ska få ett komplett sovrumsliv har vi skapat en 

serie produkter som gör det extra mysigt, ännu skönare och 

mer bekvämt. Samtliga tillbehör håller samma höga kvalitet 

som resten av vårt sortiment.

Mer information
vikingbeds.se

BÄDDMADRASSKYDD
Skönt, skräddarsytt och tvättbart. 
Enkelt att byta, håller din bädd-
madrass fräsch och ökar livslängden 
på den avsevärt.

DUNSOCKAR
Ren lyx för frusna fötter.

MORGONROCKAR
Vår härliga morgonrock av 
finaste kvalitet ger en riktigt 
lyxig och gosig känsla.

LAKAN
Skräddarsydda lakan med perfekt passform. 
Tillverkade av 100% egyptisk bomull för bästa 
kvalitet och komfort.

WATERGEL
Materialet ger en svalare känsla och  
andas vilket ger en extra skön sömn.

DUNKUDDAR & TÄCKEN
Tillverkade av finaste dun för 
en oemotståndlig känsla. Finns 
i mängder av storlekar och 
tjocklekar.

SKIN+®
En anatomiskt korrekt kudde som genom 
insydda kapslar med Karatenoider motverkar 
rynkor. Metoden är vetenskapligt testad och tar 
begreppet skönhetssömn till en helt ny nivå.

HANDDUKAR
Badlakan och handdukar  
i mjukaste frotté av 100% 
bomull. Finns i flera färger  
och storlekar.

VÅRA DUN-
PRODUKTER 
INNEHÅLLER 

DUN AV HÖGSTA 
KVALITET

PRYDNADSKUDDAR
Snygga prydnadskuddar 

i samma tyg som sängen. 



DRÖMGUIDE
–HITTA RÄTT SÄNG
När du läser igenom det här uppslaget blir det lättare att förstå skillnaderna mellan 
våra sängar och du får lättare att hitta en säng som passar din kropp, likväl din budget. 
Sedan bör du provligga våra sängar, känna och klämma på bäddmadrasserna och 
fundera över hur du helst sover och vilken komfort du önskar. Är det någon gång du 
ska lägga tid på shopping så är det just när du väljer säng. Våra återförsäljare hjälper 
dig med den vägledning du behöver för att hitta drömsängen. Besök oss på  
www.vikingbeds.se så hittar du en butik nära dig.

Att välja säng är inte speciellt komplicerat. Det är fem saker du bör fundera över.

SÄNGTYP ZONER

FASTHET DESIGN BUDGET
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CONTINENTALSÄNG

En continentalsäng består av en resårbotten och en resår-
madrass. Just den vändbara resårmadrassen gör att många 
föredrar continentalsängen. Andra väljer continentalsängen 
för att den i många fall har fler resårlager, vilket kan upplevas 
som mer komfortabelt och ger en lyxig känsla.

STÄLLBAR SÄNG

Det här är sängtypen för dig som vill kunna välja olika ligg- 
och sittvinklar i sängen för att till exempel kunna relaxa, läsa, 
titta på tv eller jobba med datorn. Men den ställbara sängen 
är också bra för dig som vill eller behöver ha benen högt 
ibland. Med tre olika typer av motorsängar (Flex, DuoFlex 
och MultiFlex) väljer du själv vilken funktionsnivå du vill ha: 
.Flex och DuoFlex består av ett tvåmotorsystem, med vilken 
du kan ställa nivån på benen och ryggen. Med MultiFlex och 
dess tremotorsystem kan du även justera nackens viloposi-
tion.

RAMSÄNG

I botten hittar du en kraftig träram och även om ramsängen 
ser ut att vara i ett stycke innehåller den alltid minst två 
resårnivåer som med olika fastheter anpassar sig efter din 
kropp.

VILKEN SÄNGTYP PASSAR DIG?
Ram- eller continentalsäng? Ska den vara ställbar? Till viss del handlar valet om tycke och 

smak. Många gillar ramsängens stilrena konstruktion, andra föredrar continentalsängens robusta 

uppbyggnad och vändbara madrass. Det är bra att ställa dig frågan om hur du vill använda din säng. 

Kanske tittar du ofta på tv eller använder datorn i sängen? Ja, då kan en ställbar säng passa dig.



46

7 ZONER

Våra finaste sängar har pocketresårer med sju zoner  
som är anpassade efter varje enskild del av din 
kropp. Zonerna ger till exempel mindre stöd i huvud/
axel och höftpartiet och ger samtidigt mer stöd vid 
midjan och svanken för att din rygg skall bli helt rak 
när du sover på sidan.

5 ZONER

Här har vi slagit ihop bålen och midjans zoner, samt 
lårens och knänas zoner. Något som ger en zonin-
delning som passar perfekt för dig med lite bredare 
midja och höft.

3 ZONER

Jämfört med fem zoner har vi här slagit ihop ytterli-
gare två zoner och sängen indelas och anpassas efter 
överkropp, höfter och ben – något som brukar passa 
ypperligt för den med kraftiga eller ömma axlar.

POCKETRESÅRER

Eller pocketfjädrar är den typ av resår som anpassar 
sig bäst efter din kropp. Varje fjäder hålls på plats av 
separata tygpåsar vilket gör att de belastas individu-
ellt utan att påverka varandra. Det ger pocketresår- 
madrassen en överlägsen komfort och följsamhet.

Sängar från Viking Beds of Sweden innehåller bara 
stålresårer av högsta kvalitet.

Våra sängar går att få med mjuka, medium, fasta och extra fasta resårer. Vilken du ska välja beror till viss 
del på din vikt och sovställning. Generellt kan man säga att ju tyngre du är desto fastare säng ska du ha. 
Sover du ofta på mage ska du också välja en fastare säng. Men det är främst den upplevda komforten i 
sängen som avgör vilken fasthet du ska välja. Det är därför det är så viktigt att du tar god tid på dig att 
provligga och känna efter ordentligt i butiken innan du bestämmer dig. Våra continentalsängar har en 
gemensam resårmadrass till båda liggplatserna men självklart kan du välja olika fasthet på respektive sida.

RÄKNA ZONER SÅ SLIPPER DU RÄKNA FÅR
Sängen med flest zoner behöver nödvändigtvis inte vara den bästa för just din kropp. Men en säng

som anpassar sig bättre efter kroppen, innebär nästan alltid en skönare sömn. Därför har de flesta av

våra sängar det övre resårlagret indelat i olika zoner. Resårerna i dessa zoner är anpassade efter kroppens 

anatomi och ger mer eller mindre stöd utmed madrassens längd. På så sätt hjälper madrassen dig att 

sova i en ergonomiskt riktig kroppsställning. För att få veta vad som passar dig bäst bör du provligga 

och känna efter ordentligt innan du bestämmer dig.

VILKEN FASTHET PASSAR DIG?

MJUKARE VALD FASTHET* FASTARE

* Vald fasthet kan vara mjuk, medium eller fast. Läs mer under ”Vilken fasthet passar dig?”.

VALD FASTHET* FASTARE VALD FASTHET* MJUKARE

Mer information
vikingbeds.se



När du valt säng är det dags att sätta din personliga prägel på den. Du spenderar nämligen en 
tredjedel av ditt liv i sängen så se till att du kommer trivas med den. Färger, gavlar, ben, kuddar och 
ottomaner (sängbänkar) går att variera i ett nästan oändligt antal kombinationer och på så sätt få 
fram den perfekta stilen för just dig och ditt sovrum. Läs mer om våra tillbehör på sidan 36–43.

VILKEN STIL HAR DU?

VIKING BEDS OF SWEDEN FAQ

HUR MYCKET VILL DU INVESTERA I DIN SÄNG?

ETT RENT SAMVETE ÄR DEN (NÄST) BÄSTA KUDDEN

Vi som ägnar våra liv åt att hela tiden förbättra våra produkter vill naturligtvis att du ska välja, en 
för dig, så bra säng som möjligt. Men vi vill också att den ska ha ett pris som får dig att sova ännu 
bättre. Därför ska du inte bli förvånad över att vår höga komfort- och kvalitetsnivå kostar mindre än 
du tror. Det har bland annat gjort att möbelbranschen utsett Viking Beds of Sweden till det bästa 
sängmärket tre år i rad.

På Viking Beds of Sweden ligger vi i framkant när det gäller att göra bra sängar av god kvalitet, 
fantastisk komfort, genomtänkt och vacker design. Detta ger din kropp bästa möjlighet till god sömn 
och maximal återhämtning, men för att få den optimala vilan är det lika viktigt att du kan koppla bort 
tankarna. Därför har vi lagt minst lika mycket själ och hjärta i att hitta material som inte bara är snälla 
mot dig utan också mot djur och natur. I möjligaste mån har vi använt miljöcertifierade material. Vi 
är måna om att våra sängar går att återvinna när det är dags och vi försöker också tänka till när det 
gäller logistik och transporter av våra produkter. För oss på Viking Beds of Sweden är vårt ursprung 
viktigt och att skapa en framtid även för kommande generationer ser vi som en av våra viktigaste 
ståndpunkter i allt vi gör.

Du behöver inte vara en fullfjädrad specialist för att hitta din drömsäng  
– men att känna till de grundläggande termerna underlättar. 

COROVIN 
Ett skyddande materiallager som förhindrar damm att tränga in 
i sängen.

FASTHET 
Vissa av våra sängar kan fås med mjuk, medium, fast eller extra 
fast resår. Grundregeln är ju mer vikt, desto fastare resår.

LATEX 
Används bland annat som fyllning i bäddmadrasser. Latex är 
tryckavlastande och transporterar bort fukt.

POCKETRESÅR 
Ett exklusivt fjädringssystem där varje fjäder har sytts in i  
separata textilpåsar som sedan satts samman till en madrass.

POLYETER 
Ett polyuretanskum som används i madrasser.

POLYTEX 
Polytex är en polyeter, ett stoppningsmaterial. Dess egenskaper 
påminner om naturlatex men samtidigt har en lägre vikt.

RESÅR 
Resårfjädringen används för att ge sängen olika komfort och 
fasthet. Beroende på hur många lager som finns i madrassen 
kan den vara enkel-, dubbel- eller trippelfjädrande. Våra  
sängar har upp till hela fyra resårlager.

RECOFELT 
Ett stoppningsmaterial som tillverkas av återvunnen polyeter.

VIPP 
Vi bygger våra ställbara sängar på en vipp-konstruktion, baserad 
på plywood.

VÄNDBAR POCKET 
En vändbar madrass med pocketresår.

X-POCKET 
En premium-resårfjäder som ger överlägsen ytmjukhet samt 
förstärker fjädringsdjupet och tryckavlastningen.

ZONER 
Resåren i en madrass kan delas in i 1–7 olika zoner som följer 
kroppens anatomi.



Viking Beds of Sweden

Panelvägen 10, 57473 Landsbro

www.vikingbeds.se

D
E

S
IG

N
 &

 P
R

O
D

U
K

T
IO

N
 G

O
B

R
A

V
E

    S
T

Y
L

IN
G

 &
 F

O
T

O
 D

U
O

 S
T

U
D

IO
    T

R
Y

C
K

 G
R

A
F

IS
K

A
 P

U
N

K
T

E
N

Svensk design när  
den är som skönast


