
Sikkerhed og komfort til dit barn
Det er fantastisk at blive forældre, men det kan også gi' mange bekymringer. 
Derfor bli'r vores tremmesenge testet grundigt for at sikre, at de opfylder ver-
dens strengeste sikkerhedsstandarder. IKEA tremmesenge er holdbare og stabile 
og kan indstilles, så de passer til dit hurtigvoksende barn. Så kan du også sove 
som en baby.

Til søde drømme og sikker søvn
Ingen forældre skal tvinges til at vælge imellem pris og deres babys sikkerhed og 
komfort. Derfor har vi udviklet et sortiment af madrasser til tremmesenge. Alle 
IKEA madrasser til tremmesenge er faste, gi'r god ventilation og opfylder strenge 
sikkerhedsstandarder. Så er det ikke kun dit barn, der sover godt om natten.

Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset. 
Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger. 
Se detaljerede produktoplysninger på prislappen og på IKEA.dk. 
Alle dele skal samles.
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Børns sikkerhed har altid førsteprioritet i IKEA
Vores produkter er designet og testet, så de overholder alle 
gældende sikkerhedskrav i de lande, de sælges i. Vi tester 
alle vores produkter til børn på vores eget godkendte 
testlaboratorium i Sverige og på uafhængige, godkendte 
testlaboratorier og institutter verden over. 

IKEA overholder følgende sikkerhedskriterier for 
børnesenge og madrasser i verden: Tremmesenge 
til det europæiske marked testes af testlaboratorier i 
Europa og opfylder den europæiske standard EN 716-
1. Madrasser til det europæiske marked opfylder EN 
16890 om sikkerhedskrav fastsat af Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN).

Kontakt den forbrugerstyrelse eller organisation, der har 
udstedt standarden, hvis du vil vide merer om en bestemt 
sikkerheds- eller teststandard. 

 

Hvordan testes vores tremmesenge?
Alle vores tremmesenge gennemgår flere forskellige test 
for at kontrollere, at de er sikre at bruge. Først kontrolleres 
de for dele, der stikker ud, løse dele/beslag samt skarpe 
kanter. Derefter måles alle afstande og åbninger imellem 
tremmerne og lamellerne i sengebunden. Tremmesengen 
testes med stød- og tryktest for styrke, stabilitet og 
holdbarhed for at sikre, at tremmerne ikke bli'r vredet eller 
kan dreje sig væk fra deres placering og skabe potentielt 
farlige åbninger. Sengebunden testes også. I en test til det 
europæiske marked bli'r sengebunden udsat for stød fra 
en 10-kilos-vægt, der falder 1.000 gange fra 5 forskellige 
positioner. 

De samme eller lignende test gennemføres på sengebunde 
til tremmesenge på alle de markeder, hvor vi opererer, 
men testene kan være forskellige, afhængigt af de krav, 
det enkelte land stiller.

HOS OS HAR SIKKERHED FØRSTEPRIORITET

1. Ingen smådele, som kan tages af eller løsne  
sig, for at mindske kvælningsfaren. 

2. Afrundede kanter og hjørner. 

3. Ventileret sengebund, der modvirker mug  
og skimmelsvamp.

4. Stærk sengebund.

5. Afstanden imellem tremmerne er designet,  
så sikkerheden er optimal (barnet kan ikke  
få hovedet ind imellem tremmerne).

6. Stabil og solid konstruktion.

7. Giftfri materialer og overfladebehandling.

1 2

3 4 5
6

7

GODT AT VIDE
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SÅDAN VÆLGER DU EN TREMMESENG

Identificer individuelle behov
Både du og dit barn sover bedre, hvis barnet sover i en 
tremmeseng. Tremmesengen gi'r et afskærmet og godt 
ventileret sovemiljø. Dit barn kan ikke falde ud og får det 
hverken for varmt eller ubehageligt. De fleste børn sover 
dybt og bli'r som regel ikke forstyrret af støj, stemmer eller 
musik. Men de sover ikke ret længe ad gangen og vågner 
ofte. Det afskærmede soveområde i en tremmeseng får 
barnet til at føle sig trygt og sikkert.

Vores udvalg af tremmesenge omfatter både tremmesenge 
i traditionel og moderne stil. Vælg en seng, der matcher din 
stil og hjemmets indretning.
 

Designet til at vokse med dit barn
Forskellige livssituationer kræver forskellige løsninger – 
men alle børn vokser hurtigt. Derfor er de fleste af vores 
tremmesenge designet, så den ene side kan fjernes, 
når dit barn bli'r større og selv kan kravle op i eller ud af 
tremmesengen – ligesom en rigtig seng.

Tremmeseng
Sengebund 
med 3 
positioner

Sengebund 
med 2 
positioner

Aftagelig side
Med opbeva-
ring

GULLIVER

GONATT

SNIGLAR

SMÅGÖRA

MYLLRA

SUNDVIK

1

1. Når barnet er helt lille,  
kan bunden anbringes  
i den højeste position.

2. Så snart barnet begynder  
at sidde selv, flyttes bunden  
ned til laveste position.

3. Når barnet bliver stort nok til selv 
at kravle op i sengen, kan den ene 
side af tremmesengen fjernes.

2 3
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Tremmesenge

GONATT 60×120 cm. Sengebunden kan indstilles i 
2 forskellige højder. Tremmesengens ene side kan 
afmonteres, når barnet bli'r større og selv kan kravle 
op i eller ud af sengen. Dit barn sover både trygt og 
behageligt, da sengebundens robuste materialer er 
testet for at sikre, at de gi'r kroppen den støtte, den 
har brug for. Tremmesengens bund har ventilations-
kanaler, der sikrer god luftcirkulation og et behageligt 
sovemiljø. Skuffer nederst i tremmesengen gi'r ekstra 
opbevaringsplads.

Hvid 304.670.92 1.199.-

MYLLRA 60×120 cm. Når I bliver forældre, kommer I 
til at tage jeres barn op af tremmesengen – og lægge 
barnet i seng – mange gange. For at du kan passe på 
din ryg, har vi designet sengebunden til tremmesen-
gen, så den kan indstilles i 3 forskellige højder. 
Den ene side af tremmesengen kan afmonteres, når 
barnet bliver større og selv kan kravle op i eller ud af 
sengen. Dit barn kan sove sikkert, også når du har 
fjernet tremmesengens ene side, fordi der medfølger 
en sengehest. Kombiner med MYLLRA puslebord.

Hvid 904.835.84 2.299.-

Lys turkis 804.626.19 2.299.-

GULLIVER, 60×120 cm. Sengebunden kan indstilles i 
2 forskellige højder. Tremmesengens ene side kan af-
monteres, når barnet bli'r større og selv kan kravle op 
i eller ud af sengen. Dit barn sover både trygt og beha-
geligt, da sengebundens robuste materialer er testet 
for at sikre, at de gi'r kroppen den støtte, den har brug 
for. Tremmesengens bund har ventilationskanaler, der 
sikrer god luftcirkulation og et behageligt sovemiljø.

Hvid 102.485.19 649.-

TILBEHØR

Gør dit barns seng endnu mere komfortabel og hyggelig.

RÖDHAKE sengehimmel. Med en sengehimmel over 
vuggen, tremmesengen eller sengen kan du skabe et 
roligt område, der gør barnets værelse ekstra hygge-
ligt, ligesom i et eventyr. Her kommer dit barn til at 
sove som en prins eller prinsesse.

Kaninmønster 604.402.23 99.-

LENAST sengeskørt, 60×120 cm. Satinvævet af 
bomuld med glat, fin tråd og lyocell – slidstærke ma-
terialer, der er nemme at vedligeholde, og som du ikke 
behøver stryge, fordi rynker og folder gør sengeskørtet 
mere levende.

Prikket/hvidt 604.576.28 59.-

SMÅGÖRA 60×120 cm. Sengebunden kan indstilles i 2 
forskellige højder. Dit barn sover både trygt og beha-
geligt, da sengebundens robuste materialer er testet 
for at sikre, at de gi'r kroppen den støtte, den har brug 
for. Tremmesengens bund har ventilationskanaler, der 
sikrer god luftcirkulation og et behageligt sovemiljø.

Hvid 504.612.30 599.-

SNIGLAR tremmeseng 60×120 cm. Sengebunden 
kan indstilles i 2 forskellige højder. Dit barn sover 
både trygt og behageligt, da sengebundens robuste 
materialer er testet for at sikre, at de gi'r kroppen den 
støtte, den har brug for. Tremmesengens bund har 
ventilationskanaler, der sikrer god luftcirkulation og et 
behageligt sovemiljø.

Bøg 302.485.37 399.-

SUNDVIK 60×120 cm. Sengebunden kan indstilles 
i 2 forskellige højder. Tremmesengens ene side kan 
afmonteres, når barnet bli'r større og selv kan kravle 
op i eller ud af sengen. Dit barn sover både trygt og 
behageligt, da sengebundens robuste materialer er 
testet for at sikre, at de gi'r kroppen den støtte, den 
har brug for.

Hvid 002.485.67 799.-

Grå 504.940.75 799.-

Vugge

SOLGUL vugge med skummadras, 66×84 cm. 
Det er et gammelt trick blandt forældre at vugge en 
baby blidt i søvn. Så da vi udviklede SOLGUL vugge, 
var vi inspireret af gamle vugger – og fulgte naturligvis 
de nyeste sikkerhedskrav. Her kan din baby sove sik-
kert og komfortabelt, for vi har undersøgt vuggens 
bevægelser og hældning omhyggeligt og har fulgt de 
strengeste sikkerhedskrav vedrørende stabilitet og 
holdbarhed.

Hvid 703.624.27 599.-

LENAST sengerand, 60×120 cm. Et trygt og sikkert 
sovemiljø er det bedste, du kan li’ din baby. En senge-
rand forhindrer din baby i at støde ind i eller sidde i 
klemme mellem tremmerne i sengen.

Prikket/gråhvid 904.539.02 129.-

GULLUGAST uro. Figurerne og mønstrene kan ses af 
barnet, når det ligger og kigger op. Hænges uden for 
barnets rækkevidde.

Multifarvet 304.842.61 39.-

KLAPPA uro. Bevægelse og stærke kontraster 
stimulerer babyens syn. Hænges uden for barnets 
rækkevidde.

Gul 403.650.26 49.-

Vi har masser af tremmesenge i forskellige stilarter og 
farver. Uanset hvilken tremmeseng du vælger, kan du 
være sikker på en ting: Alle detaljer er nøje gennemtænkt. 

ALLE TREMMESENGE OG PRISER

Af hensyn til barnets sikkerhed skal tremmeseng og 
madras altid passe sammen i størrelsen, så der ikke opstår 
mellemrum, hvor barnets hoved kan komme i klemme.
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SÅDAN VÆLGER DU MADRAS TIL EN TREMMESENG

GODT AT VIDE

1. Vælg materiale
Du kan vælge imellem spring- og skummadrasser. Alle 
materialer er sikre og hygiejniske. Er du i tvivl om, hvilken 
type madras du skal vælge, så spørg dig selv, hvilken 
madras du selv ville foretrække.

Springmadrasser: Springmadrasserne er fremstillet 
med pocketfjedre. Fjederkonstruktionen lader luften 
cirkulere frit, hvilket gi'r god luftcirkulation og et behageligt 
sovemiljø. En beskyttende boks af skum// gør madrassen 
ekstra komfortabel og holdbar.

Skummadrasser: Skummadrasserne er fremstillet af 
polyuretanskum eller højspændstigt skum af høj kvalitet. 
De former sig efter kroppen, er holdbare og beregnet 
til at sove på og er dermed et sikkert valg til madrasser 
til tremmesenge. Højspændstigt skum er holdbart og 
trykaflastende og gi'r dit voksende barn komfort og støtte.

2. Identificer individuelle behov
Hvor mange år tror du, du kommer til at bruge madrassen 
til tremmesengen? Hvis du planlægger at beholde 
madrassen i lang tid, har det betydning for, hvilken madras 
du bør vælge. Hvis du vil bruge den samme madras, indtil 
barnet bli'r et par år, gi'r en tykkere og mere holdbar 
madras bedre støtte til småbørn, som elsker at stå og 
hoppe i tremmesengen.

3. Vælg madras
På de følgende sider finder du en oversigt med detaljerede 
oplysninger om alle vores madrasser til babyer.

1. Alle madrasser til vores tremmesenge er faste og gi'r dit 
barn et sikkert sovemiljø.

2. Alle madrasser er trykaflastende, fordi de er fremstillet 
af materialer som pocketfjedre eller højspændstigt 
skum. 

3. Betræk med god ventilation gi'r bedre luftcirkulation

4. Madrasser til børn har en god luftcirkulation takket være 
de nøje udvalgte materialer og madrassens opbygning.

5. Betrækket kan tages af og maskinvaskes, så dit barn får 
et hygiejnisk sovemiljø.
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ALLE MADRASSER TIL TREMMESENGE OG PRISER

Alle vores madrasser til tremmesenge er fremstillet 
af sikre, holdbare materialer. De er fri for skadelige 
kemikalier, har god ventilation og er derfor et sundt og 
komfortabelt sovemiljø for dit barn. Nogle har håndtag, 
som gør det nemt at rede sengen. Materialerne har 
forskellige egenskaber. Skum er elastisk og fordeler 
barnets kropsvægt ensartet. Det gælder også for 

SKUMMADRASSER

3D MADRAS

Vedligeholdelse
Betræk:

    

PLUTTIG. Madrassen er fremstillet af 5 cm tykt skum og har samme bløde 
og glatte overflade på begge sider. Den er nem at vende, hvis du ønsker det. 
Betrækket kan tørres af, men ikke tages af.

60×120 cm 003.145.81 99.-

Vedligeholdelse
Betræk:

    

PELLEPLUTT. Madrassen er fremstillet af 6 cm tykt skum og har samme 
bløde og glatte overflade på begge sider. Den er nem at vende, hvis du ønsker 
det. Betrækket kan tages af og maskinvaskes ved 60°.

60×120 cm 003.364.13 169.-
 

Vedligeholdelse
Betræk:

     
Indvendigt betræk:
Lad madraskernen lufttørre og blive helt tør, tør du lægger betrækket på igen.

HIMLAVALV. Den 10 cm tykke 3D madras  er yderst allergivenlig. Betrækket 
er nemt at tage af og kan maskinvaskes ved 60°. Du kan nemt vaske madra-
skernen med lunkent vand. Fordelen med den åbne struktur i madraskernen 
er, at luften kan cirkulere, og at materialet er elastisk og gi’r god komfort. Dit 
barn vil sove trygt og godt på denne madras, fordi både materialet og funktio-
naliteten har gennemgået strenge sikkerhedstest

60×120 cm 103.210.06 899.-

Vedligeholdelse
Betræk:

     
Indvendigt betræk:
Tørres af med en fugtig klud.

KRUMMELUR. Den 8 cm tykke madras har 2 forskellige overflader ‒ en æg-
gebakkeformet side med medium komfort og en blød side, som er mere fast. 
Skummets struktur gør madrassen komfortabel og gi'r god ventilation, så 
dit barn får god støtte og et behageligt sovemiljø. Betrækket kan også nemt 
tages af og maskinvaskes ved 60°. 

60×120 cm 003.210.15 299.-
 

Vedligeholdelse
Betræk:

     
Indvendigt betræk:
Tørres af med en fugtig klud.

SKÖNAST. En 8 cm tyk madras med trykaflastende, elastisk, højspændstigt 
skum, der hurtigere får sin oprindelige form tilbage og holder længere end 
almindeligt skum. Materialet følger kroppens konturer og gi'r komfortabel og 
fast støtte. Betrækket kan nemt tages af og maskinvaskes ved 60°. 

60×120 cm 703.210.12 499.-

højspændstigt skum, som hurtigere får sin oprindelige form 
tilbage og holder længere. Springmadrasser har individuelt 
svøbte pocketfjedre, der nøje følger barnets bevægelser.

Af hensyn til barnets sikkerhed skal tremmeseng og 
madras altid passe sammen i størrelsen, så der ikke opstår 
mellemrum, hvor barnets hoved kan komme i klemme. 
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VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Betræk
De fleste udvendige betræk kan tages af og maskinvaskes, 
så dit barn får et hygiejnisk sovemiljø. De gi'r også god 
ventilation og sikrer en bedre luftcirkulation. Alle betræk 
føles bløde mod barnets hud.

Madras 
Luft madrassen jævnligt, så den holder sig frisk.

Tåler ikke vask Kan 
maskinvaskes 
ved 60°

Tåler ikke 
blegning

Tåler ikke 
tørretumbling

Må ikke stryges Kan stryges 
ved lav varme

Tåler ikke 
kemisk rens

SPRINGMADRASSER

Vedligeholdelse
Betræk:

     
Indvendigt betræk:
Tørres af med en fugtig klud.

JÄTTETRÖTT. Den 11 cm tykke madras har individuelt svøbte pocketfjedre, 
som er beklædt med et tykt lag trykaflastende skum. Fjedrene virker uafhæn-
gigt af hinanden og følger derfor nøje kroppens konturer og gi'r dit barn støtte 
de rigtige steder. Madrassen opbygning gi'r god ventilation, så dit barn får et 
behageligt sovemiljø. Det praktiske håndtag gør madrassen nem at bære – og 
at vende, når du reder sengen. Betrækket kan tages af og vaskes ved 60°. 

60×120 cm 403.210.04 599.-

Vedligeholdelse 
Betræk:

      
Indvendigt betræk:
Tørres af med en fugtig klud.

DRÖMMANDE. En 11 cm tyk springmadras til tremmeseng, hvor du kan se og 
føle det arbejde, der er lagt i alle detaljer. Kernen af pocketfjedre er betrukket 
med en kombination af kokosfibre og naturlatex, der gi’r en god ventilation. 
Aftageligt yderbetræk, der kan vaskes ved 40°C og et fast inderbetræk, der 
gør madrassen mere brandsikker, gør det nemt at sætte yderbetrækket på 
igen efter vask og forhindrer barnet i at putte madrassens indhold i munden. 
Lynlåsen har en lille lomme, hvor du kan skjule trækmekanismen fra små 
pilfingre. Og sidst men ikke mindst, et praktisk håndtag, der gør madrassen 
nem at bære ‒ og vende, når du reder sengen.

60×120 cm 103.210.05 999.-
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Levering Lån en trailer Finansiering
Uanset om du handler i varehuset 
eller på IKEA.dk, og uanset hvor 
mange ting du køber, klarer vi gerne 
de tunge løft for dig og leverer det 
hele til dit hjem eller kontor.

De fleste af vores varer er pakket 
i flade pak ker, så de er nemme at 
transportere. Men er bilen ikke stor 
nok, kan du låne en trailer. 
Book traileren online hjemme fra, 
eller når du er i varehuset via din 
smartphone.

Med IKEA Shopping kan du indrette 
hele din drømmebolig nu og betale 
tilbage i mindre portioner. Du kan 
handle allerede i dag, der er intet 
oprettelsesgebyr, og du får svar på 
din ansøgning inden for få minutter.

Vi tilbyder forskellige former for service, der hjælper dig 
med alt fra montering til levering. Jo mere, du vælger at 
gøre selv, jo lavere bli'r prisen selvfølgelig. Og jo mere, du 
beder os om at gøre for dig, jo mere kan du slappe af!  

På IKEA.dk/service kan du læse meget mere om,  
hvad vi kan hjælpe dig med.

Service


