
Madrasser
 

Köphjälp



Hitta din komfort!
Vad betyder symbolerna? ...............................................................................................3

Resårmadrasser................................................................................................................4

Skum- och latexmadrasser .............................................................................................6

Resårbottnar .....................................................................................................................7

Bäddmadrasser ................................................................................................................9

Madrassbottnar ...............................................................................................................11

Ribbottnar ....................................................................................................................... 12

Ben, huvudgavlar och klädslar ..................................................................................... 13

Service .............................................................................................................................. 16

2



3

Det här betyder symbolerna
Symbolerna nedan används för att visa funktionerna hos våra komfortprodukter.

Fast
Madrasser som ger ett fast stöd.

Medelfast
Madrasser som ger ett medelfast stöd.

Mjuk
Madrasser som ger ett mjukt stöd.

Naturmaterial
Naturmaterial som ull, bomull och ibland naturlatex och 
kokosfibrer hjälper luften att cirkulera fritt genom madras-
sen och leder bort fukt, vilket gör att du varken blir för varm 
eller för kall. 

Extra stoppning för ökad komfort
Extra toppskikt av mjuk fyllning ger god komfort.

Komfortzoner
Ger varje del av kroppen det stöd den behöver. Mjukare 
zoner gör att axlar och höfter kan sjunka ner djupare i 
madrassen, medan fastare zoner ger aktivt stöd åt nacke 
och ländrygg.

 

Pocketresårer/minipocketresårer
Individuellt inkapslade pocketresårer som rör sig obero-
ende av varandra och följer kroppens rörelser och konturer. 

Bonnellresårer
Ett lager resårer som ger hela kroppen stöd.

Latex
Ett mjukt och följsamt naturmaterial som formar sig efter 
din kropp och ger skräddarsydd komfort. Fördelar din 
kroppsvikt och ger extra tryckavlastning som gör att du 
kan koppla av ordentligt.

Minnesskum 
Ett följsamt material som anpassar sig efter din kroppstem-
peratur och formar sig efter kroppens konturer. Fördelar 
din kroppsvikt och ger tryckavlastning som gör att du kan 
koppla av ordentligt samtidigt som du får optimalt stöd och 
komfort.

Högelastiskt skum
Högkvalitetsskum som följer dina rörelser och fungerar 
både stödjande och tryckavlastande. 

Skum
Ger stöd och komfort till hela kroppen.

Rullpackad
Madrassen är förpackad i en rulle, vilket gör det lättare att 
hantera och transportera.

Tvättas i 60 grader
Produkten kan maskintvättas i 60 grader, en temperatur 
som gör att kvalster dör.

25 års garanti
Nästan alla våra madrasser och madrassbottnar omfattas 
av en 25 års garanti avseende material- och produktionsfel. 
Mer detaljerad information hittar du
i garantibroschyren.



Resårmadrasser
Resårmadrasser fördelar din kroppsvikt jämnt så att du slipper extra tryck mot någon del av kroppen. Den öppna resårkonstruk-
tionen hjälper luften att cirkulera genom madrassen så att du inte blir för varm när du sover. Med hjälp av en bäddmadrass och 
en ribbotten eller en madrassbotten kan du få den komfort som passar dig perfekt. Resårmadrasser är också väldigt hållbara.

Extra stoppning 
för ökad komfort

Rull- 
packad

Bonnell-  
resårer

25 års  
garanti

HAMARVIK resårmadrass, mörkbeige.

 Fast

  80×200 cm 402.444.97 895:-
  90×200 cm 502.445.00 995:-
120×200 cm 602.575.54 1.295:-
140×200 cm 502.444.87 1.395:-
160×200 cm 502.444.92 1.495:-
180×200 cm 802.444.95 1.995:-

 Medelfast

  80×200 cm 002.443.95 895:-
  90×200 cm 102.444.08 995:-
120×200 cm 302.575.55 1.295:-
140×200 cm 302.443.65 1.395:-
160×200 cm 002.443.81 1.495:-

 Fast

  90×200 cm 404.512.36 699:-
160×200 cm 604.639.26 1.195:-

• Bonnellresårer ger hela kroppen stöd. 
• Ett generöst lager mjuk fyllning ger stöd och 

komfort.
• Stretchtyget på madrassens ovansida följer din 

kropp och ger ytterligare komfort. 
• Designad för att bara användas på ena sidan – behö-

ver inte vändas.
• Rullpackad och enkel att ta med hem.
• Tjocklek: 21 cm

Extra stoppning 
för ökad komfort

Rull- 
packad

Pocket- 
resårer

25 års  
garanti

HÖVÅG pocketresårmadrass, mörkgrå.

 Fast

  80×200 cm 102.445.21 1.195:-
  90×200 cm 502.445.24 1.295:-
120×200 cm 702.575.58 1.895:-
140×200 cm 202.445.11 2.295:-
160×200 cm 102.445.16 2.295:-
180×200 cm 502.445.19 2.595:-

 Medelfast

  80×200 cm 802.443.96 1.195:-
  90×200 cm 702.444.10 1.295:-
120×200 cm 502.575.59 1.895:-
140×200 cm 802.443.63 2.295:-
160×200 cm 202.443.80 2.295:-
180×200 cm 302.443.89 2.595:-

• Du får stöd på rätt ställen med hjälp av indivi-duellt 
inkapslade pocketresårer som rör sig ober-oende av 
varandra och följer dina rörelser. 

• Ett generöst lager mjuk fyllning ger stöd och 
komfort.

• Stretchtyget på madrassens ovansida följer din 
kropp och ger ytterligare komfort. 

• Designad för att bara användas på ena sidan – behö-
ver inte vändas.

• Rullpackad och enkel att ta med hem.
• Tjocklek: 24 cm
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HUSVIKA resårmadrass, beige.

• Bonnellresårer ger hela kroppen stöd. 
• Den här madrassen är godkänd för barn. Den 

barnsäkra dragkedjan innehåller inte smådelar och 
hindrar barnet från att öppna klädseln.

• Rullpackad och enkel att ta med hem.
• Tjocklek: 12 cm

 Fast

 80×200 cm 903.188.67 895:-

Bonnell-  
resårer

25 års  
garanti

Rullpackad

VADSÖ resårmadrass, ljusblå.

• Bonnellresårer ger hela kroppen stöd. 
• Bonellresårer är särskilt lämpliga om du sover en-

sam, eftersom fjädrarnas rörelser då inte stör någon 
annan, till exempel om du har som vana att gå upp 
och äta mitt i natten. 

• Rullpackad och enkel att ta med hem.
• Tjocklek: 17 cm

Extra stoppning 
för ökad komfort

Rull- 
packad

Bonnell-  
resårer

25 års  
garanti
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Extra stoppning för 
ökad komfort

Latex 
(medelfast)

Pocket- 
resårer

Minnesskum
(fast)

Minipocketresårer
25 års  
garanti

• Koppla av ordentligt på en yta av minnesskum (fast) 
eller latex (medelfast) som formar sig efter kroppen 
och verkar tryckavlastande.

• Ett mjukt lager av minipocketresårer följer kroppens 
naturliga konturer och ger ökad komfort.

• Individuella pocketresårer ger dig stöd på rätt stäl-
len och följer kroppens rörelser.

• Ett generöst lager mjuk fyllning ger stöd och 
komfort.

• Stretchtyget på madrassens ovansida följer din 
kropp och ger ytterligare komfort.

• Designad för att bara användas på ena sidan – behö-
ver inte vändas.

• Tjocklek: 31 cm

HOKKÅSEN pocketresårmadrass, vit.

 Fast

80×200 cm 304.259.45   2.895:-
90×200 cm 904.259.47   3.295:-
160×200 cm* 204.259.41    5.595:-
180×200 cm* 802.934.24    6.595:-

 Medelfast

 80×200 cm 104.259.46   2.895:-
 90×200 cm 704.259.48    3.295:-
160×200 cm* 004.259.42   5.595:-
180×200 cm* 604.259.44   6.595:-

Natur- 
material

Komfort- 
zoner

Extra stoppning 
för ökad komfort Latex

Pocket- 
resårer

25 års  
garanti

• Naturmaterial som naturlatex, kokosfiber, bomull, 
ull och lyocell ger mycket hög komfort och ett väldigt 
behagligt sovklimat med jämn temperatur. 

• Tygerna närmast huden är vävda av 100% hållbart 
odlad bomull.

• Du får stöd på rätt ställen med hjälp av individuellt 
inkapslade pocketresårer som rör sig oberoende av 
varandra och följer din kropp precist.

• Fem komfortzoner ger ett mycket följsamt stöd och 
minskar trycket på dina axlar och höfter.

• Du kan sitta bekvämt på madrasskanten utan att 
den trycks ner eftersom kanten är förstärkt.

• Stretchtyget följer kroppens konturer när du rör dig 
i sängen.

• Den speciella strukturen på madrassens sidor kom-
mer från det naturliga, ofärgade och oblekta linnet 
som skapar små variationer i ytan.

• Madrassen ger god ventilation och sovkomfort 
eftersom det understa lagret är gjort av naturliga 
kokosfibrer som gör att luft kan cirkulera.

• Designad för att bara användas på ena sidan – behö-
ver inte vändas.

• Tjocklek: 26 cm

VATNESTRÖM pocketresårmadrass, naturfärgad.

 Fast

 80×200 cm 304.764.16 4.445:-
 90×200 cm 704.764.19 4.745:-
140x200 cm 104.763.99     7.395:-
160×200 cm 904.764.04 8.395:-
180×200 cm 604.764.10 8.995:-

 Medelfast

80×200 cm 904.764.18     4.445:-
90×200 cm 104.764.22 4.745:-
140x200 cm 504.764.01     7.395:-
160×200 cm 204.764.07 8.395:-
180×200 cm 804.764.14 8.995:-

Extra stoppning 
för ökad komfort

Minnesskum
(fast)

Pocket- 
resårer

25 års  
garanti

Latex (medelfast)

• Koppla av ordentligt på en yta av minnesskum (fast) 
eller latex (medelfast) som formar sig efter kroppen 
och verkar tryckavlastande.

• Du får stöd på rätt ställen med hjälp av individuellt 
inkapslade pocketresårer som rör sig oberoende av 
varandra och följer dina rörelser. 

• Ett generöst lager mjuk fyllning ger stöd och 
komfort.

• Stretchtyget på madrassens ovansida följer din 
kropp och ger ytterligare komfort. 

• Designad för att bara användas på ena sidan – behö-
ver inte vändas.

• Tjocklek: 27 cm

HYLLESTAD pocketresårmadrass, vit.

 Fast

80×200 cm 204.258.61 1.995:-
90×200 cm 104.257.91 2.095:-
140×200 cm 404.258.55 3.095:-
160×200 cm 004.25857 3.495:-
180×200 cm 604.258.59 4.095:-

 Medelfast

80×200 cm 004.258.62 1.995:-
90×200 cm 904.257.92 2.095:-
140×200 cm 204.258.56 3.095:-
160×200 cm 804.258.58 3.495:-
180×200 cm 404.258.60 4.095:-

*Beställningsvara. Frakt tillkommer.
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Skum- och latexmadrasser
Mjuka och följsamma skum- och latexmadrasser ger bra stöd genom att forma sig efter kroppen och fördela kroppsvikten 
jämnt. Eftersom du slipper extra tryck mot någon del av kroppen, främjas blodcirkulationen vilket hjälper dig att koppla av 
ordentligt.  

Skum
Tvättas vid  
60 grader

Rull- 
packad

25 års  
garanti

• En madrass i följsamt skum ger stöd och komfort till 
hela kroppen.

• Storleken 90×200 har en barnsäker dragkedja utan 
dragmekanism som eliminerar smådelar och gör att 
den inte kan öppnas av barn. 

• Lätt att hålla ren eftersom överdraget går att tvätta 
i maskin.

• Rullpackad och enkel att ta hem.
• Tjocklek: 10 cm 

 

 Fast

80x200 cm 102.723.35 449:-
90x200 cm 302.723.39 499:-
140x200 cm 802.723.27 799:-

MOSHULT skummadrass, vit.

Skum
Tvättas vid  
60 grader

Rull- 
packad

25 års  
garanti

• En madrass i följsamt skum ger stöd och komfort till 
hela kroppen.

• Storleken 90×200 har ett barnsäkert blixtlås utan 
dragmekanism som eliminerar behovet av smådelar 
och gör att barn inte kan öppna blixtlåset. 

• Lätt att hålla ren eftersom överdraget går att tvätta 
i maskin.

• Rullpackad och enkel att ta hem.
• Tjocklek: 12 cm

 Medelfast

 80x200 cm 102.722.84 595:-
 90x200 cm 402.722.87 695:-
140x200 cm 702.722.76 1.095:-

MALFORS skummadrass, vit.

MORGEDAL skummadrass, mörkgrå.

Extra stoppning 
för ökad komfort

Rull- 
packad

Komfortzoner
Tvättas vid  
60 grader

Högelastiskt 
skum

25 års  
garanti

• Högelastiskt skum ger stöd för varje del av din kropp 
genom att precist följa dina rörelser.

• Ett tjockt lager av fyllning ökar komforten.
• 5 komfortzoner minskar trycket på dina axlar och 

höfter.
• Lätt att hålla ren eftersom överdraget går att tvätta 

i maskin.
• Rullpackad och enkel att ta hem.
• Tjocklek: 18 cm

 Medelfast

90x200 cm 702.722.00      1.495:-
140x200 cm 702.721.96 2.495:-
160x200 cm 502.721.97     2.795:-
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Resårbottnar
Resårbottnar har en inbyggd ram och de flesta av dem har dubbla rader med resårer. De kan användas som de är, utan någon 
extra sängstomme. Komplettera med ben så får du en komplett säng. Resårmadrasser fördelar din kroppsvikt jämnt så att du 
slipper extra tryck mot någon del av kroppen. Med hjälp av en bäddmadrass kan du finjustera din komfort.

Bonnell-  
resårer

• Ett lager resårer ger stöd åt din kropp.
• Med en resårmadrass som hjälper luften att 

cirkulera fritt genom madrassen får du en behaglig 
sovtemperatur.

• Komplettera med beslaget ODNES för sängben för 
att fästa våra sängben.

• Passar bra som extrasäng.
• Höjd: 23 cm

 Mjuk

90×200 cm 601.722.20 899:-

JÄRNUDDA resårbotten och bäddmadrass, ljusgrå.

Bonnell-  
resårer

25 års  
garanti

Skum

• Bonnellresårer ger stöd åt hela kroppen.
• Resårkonstruktionen gör att luften cirkulerar i mad-

rassen och ger ett behagligt sovklimat.
• Höjd: 25 cm

 Medelfast

80×200 cm 603.098.93 995:-
90×200 cm 403.098.94 1.095:-
105×200 cm 403.226.83 1.295:-
120×200 cm 403.098.89 1.495:-
140×200 cm 003.098.91 1.795:-

SNARUM resårbotten, beige.

Pocket- 
resårer

25 års  
garanti

Skum Bonnell-  
resårer

• Du får stöd på rätt ställen med hjälp av individuella 
pocketresårer som rör sig oberoende av varandra 
och följer kroppens rörelser.

• Ett undre lager av Bonnellresårer ger ytterligare ökad 
komfort.

• Resårkonstruktionen gör att luften cirkulerar i mad-
rassen och ger ett behagligt sovklimat.

• Höjd: 31 cm

SKÅRER resårbotten, mörkbeige.

 Fast

80×200 cm 903.226.85 1.495:-

90×200 cm 403.073.19 1.795:-
105×200 cm 103.226.89 2.495:-
120×200 cm 303.073.29 2.795:-
140×200 cm 703.073.32 2.995:-

 Medelfast

80×200 cm 203.226.84 1.495:-
90×200 cm 203.098.85 1.795:-
105×200 cm 303.226.88 2.495:-
120×200 cm 503.098.79 2.795:-
140×200 cm 903.098.82 2.995:-



Komfort- 
zoner Skum

Pocket- 
resårer

25 års  
garanti

Bonnell-  
resårer

Komfort- 
zoner Skum

Pocket- 
resårer

25 års  
garanti

Minipocketresårer 
Bonnell-  
resårer

• Du får stöd på rätt ställen med hjälp av individuella 
pocketresårer som rör sig oberoende av varandra 
och följer kroppens rörelser.

• Fem komfortzoner ger ett mycket följsamt stöd och 
minskar trycket på dina axlar och höfter.

• Ett undre lager av Bonnellresårer ger ytterligare 
ökad komfort.

• Resårkonstruktionen gör att luften cirkulerar i mad-
rassen och ger ett behagligt sovklimat.

• Höjd: 34 cm

• Ett mjukt lager av minipocketresårer i madrassens 
övre skikt, följer kroppens naturliga konturer och ger 
ökad komfort. 

• Du får stöd på rätt ställen med hjälp av individuellt 
inkapslade pocketresårer som rör sig oberoende av 
varandra och följer kroppens rörelser.

• Fem komfortzoner ger ett mycket följsamt stöd och 
minskar trycket på dina axlar och höfter. 

• Ett undre lager av Bonnellresårer ger ytterligare 
ökad komfort. 

• Resårkonstruktionen gör att luften cirkulerar i mad-
rassen och ger ett behagligt sovklimat.

• Höjd: 42 cm

SKOTTERUD resårbotten, mörkgrå.

STAVANGER resårbotten, antracit.

 Fast

 80×200 cm 003.221.90 1.895:-
 90×200 cm 203.073.20 1.995:-
105×200 cm 803.221.91 2.795:-
120×200 cm 703.073.27 2.995:-
140×200 cm 503.073.33 3.295:-
90×220 cm* 603.221.92 2.695:-

 Medelfast

 80×200 cm 903.221.95 1.895:-
 90×200 cm 303.098.75 1.995:-
105×200 cm 403.221.93 2.795:-
120×200 cm 403.098.70 2.995:-
140×200 cm 003.098.72 3.295:-
90×220 cm* 203.221.94 2.695:-

 Fast

 80×200 cm 203.230.75 3.295:-
 90×200 cm 003.073.21 3.495:-
105×200 cm 403.073.38 3.995:-
120×200 cm 103.073.30 4.495:-
140×200 cm 903.073.31 4.995:-

 Medelfast

 80×200 cm 003.230.76 3.295:-
 90×200 cm 303.099.03 3.495:-
105×200 cm 703.099.01 3.995:-
120×200 cm 503.098.98 4.495:-
140×200 cm 903.099.00 4.995:-

STUVLAND resårbotten, naturfärgad.

Natur- 
material

Komfort- 
zoner

Pocket- 
resårer Latex

Bonnell-  
resårer

25 års  
garanti

• Naturmaterial som naturlatex, kokosfiber, bomull, 
ull och lyocell ger mycket hög komfort och ett väldigt 
behagligt sovklimat med jämn temperatur. 

• Den speciella strukturen på madrassens sidor kom-
mer från det naturliga, ofärgade och oblekta linnet 
som skapar små variationer i ytan.

• Tygerna närmast huden är vävda av 100% hållbart 
odlad bomull.

• Skön komfort med bonellresårer i madrassbottnen 
och överst två lager individuellt inkapslade pocketre-
sårer som rör sig oberoende av varandra för att följa 
din kropp och ge stöd på rätt ställen. 

• 5 komfortzoner ger ett mycket följsamt stöd och 
minskar trycket på dina axlar och höfter.

• Du kan sitta bekvämt på madrasskanten utan att 
den trycks ner eftersom kanten är förstärkt.

• Madrassen ger god ventilation och sovkomfort 
eftersom det understa lagret är gjort av naturliga 
kokosfibrer som gör att luft kan cirkulera. 

• Du kan få hela din säng färgkoordinerad genom att 
kombinera den här resårbottnen med bäddmadras-
sen TISTEDAL och huvudgaveln STUVLAND i samma 
färg.

• Höjd 44 cm

 Fast

  80×200 cm 703.727.37 4.795:-
  90×200 cm 503.727.38 4.995:-
105×200 cm 603.727.33 5.995:-
120×200 cm 403.727.34 6.995:-
140×200 cm 103.727.35 7.995:-

 Medelfast

  80×200 cm 203.727.54 4.795:-
  90×200 cm 903.727.55 4.995:-
105×200 cm 003.727.50 5.995:-
120×200 cm 803.727.51 6.995:-
140×200 cm 603.727.52 7.995:-

8 *Beställningsvara. Frakt tillkommer.
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Bäddmadrasser
En bäddmadrass placeras ovanpå din madrass för att ge ännu mer komfort. Den skyddar din madrass från damm och smuts, 
och gör att den håller längre. Och eftersom den är lätt att vädra och rengöra, hjälper den dig att hålla sängen fräsch.

Rull- 
packad

Tvättas i  
60 grader
 

Skum

• Skumstoppningen ger en mjuk yta närmast kroppen.
• Stretchtyget på bäddmadrassens ovansida följer din 

kropps konturer och ger ytterligare komfort.
• Lätt att hålla ren eftersom överdraget kan tas av och 

tvättas i maskin.
• Rullpackad och enkel att ta hem.
• Tjocklek: 3,5 cm.

TALGJE bäddmadrass, vit.

Högelastiskt 
skum

Tvättas i  
60 grader

Rull- 
packad

• Stoppningen i högelastiskt skum ger en tryckavlas-
tande effekt och en fastare yta närmast kroppen.

• Stretchtyget på bäddmadrassens ovansida följer din 
kropps konturer och ger ytterligare komfort.

• Lätt att hålla ren eftersom överdraget kan tas av och 
tvättas i maskin.

• Rullpackad och enkel att ta hem.
• Tjocklek: 5 cm.

80×200 cm 602.981.87 500:-
90×200 cm 202.981.89 600:-
105×200 cm 103.040.01 800:-
120×200 cm 102.981.80 850:-
140×200 cm 702.981.82 900:-
160×200 cm 302.981.84 950:-
180×200 cm 002.981.85 1.100:-

TUDDAL bäddmadrass, vit.

Minnes- 
skum

Tvättas i 
60 grader

Rull- 
packad

• Stoppningen i minnesskum formar sig efter krop-
pen så att du kan koppla av ordentligt samt ger en 
mjukare yta närmast kroppen.

• Minnesskum blir fastare i låga temperaturer.
• Stretchtyget på bäddmadrassens ovansida följer din 

kropps konturer och ger ytterligare komfort.
• Lätt att hålla ren eftersom överdraget kan tas av och 

tvättas i maskin.
• Rullpackad och enkel att ta hem.
• Tjocklek: 8 cm.

80×200 cm 102.981.37 1.000:-
90×200 cm 702.981.39 1.300:-
105×200 cm 903.039.98 1.600:-
120×200 cm 602.981.30 1.800:-
140×200 cm 202.981.32 2.000:-
160×200 cm 802.981.34 2.200:-
180×200 cm 502.981.35 2.400:-
90×220 cm* 003.040.06 1.400:-

TUSSÖY bäddmadrass, vit.

 80×200 cm 702.982.38 350:-
 90×200 cm 302.982.40 370:-
105×200 cm 303.040.00 500:-
120×200 cm 202.982.31 700:-
140×200 cm 802.982.33 800:-
160×200 cm 302.982.35 850:-
180×200 cm 102.982.36 950:-

Latex
Tvättas i  
60 grader

Rull- 
packad

HORNNES bäddmadrass, vit.
• Latex följer kroppens konturer och fördelar 
   kroppsvikten jämnt.
• Latex och ull ger en mjukare yta och har mycket goda 

tryckavlastande egenskaper som hjälper dig slappna 
av.

• Stretchtyget följer din kropps konturer för ytter-ligare 
komfort.

• Rullpackad och enkel att ta hem.
• Tjocklek: 6 cm.

80×200 cm 003.208.22 800:-
90×200 cm 403.208.20 1.000:-
105×200 cm 003.208.17 1.200:-
120×200 cm 803.208.18 1.400:-
140×200 cm 203.208.16 1.600:-
160×200 cm 203.208.21 1.800:-
180×200 cm 603.208.19 2.000:-

*Beställningsvara, frakt tillkommer.
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Natur- 
material Latex

Rull- 
packad

• Naturlatexfyllning ger en mjukare yta och har 
mycket goda tryckavlastande egenskaper som 
hjälper dig att slappna av.

• Tygerna närmast huden är vävda av 100% hållbart 
odlad bomull.

• Gjord helt av naturliga material som transporterar 
bort fukt och ger ett mycket behagligt sovklimat 
med en jämn temperatur. 

• Den speciella strukturen på bäddmadrassens sidor 
kommer från det naturliga, ofärgade och oblekta 
linnet som skapar små variationer i ytan.

• Stretchtyget följer din kropps konturer för ytterli-
gare komfort.

• Med ett tvättbart madrasskydd håller sig bädd-
madrassen fräschare längre.

• Enkel att ta hem eftersom den är rullpackad.
• Tjocklek: 6 cm.

80×200 cm 603.732.85 1.900:-
90×200 cm 003.732.88 2.000:-
105×200 cm 603.732.71 2.500:-
120×200 cm 403.732.72 2.700:-
140×200 cm 003.732.74 3.000:-
160×200 cm 103.732.78 3.200:-
180×200 cm 503.732.81 3.500:-

TISTEDAL bäddmadrass, naturfärgad.

Latex
Rull- 
packad

• Stoppningen i latex och ull är effektivt tryckavlas-
tande så att du kan koppla av ordentligt samt ger en 
mjukare yta närmast kroppen.

• Stretchtyget på bäddmadrassens ovansida följer din 
kropp och ger ytterligare komfort.

• Med ett tvättbart madrasskydd håller sig bädd-
madrassen fräschare längre.

• Rullpackad och enkel att ta hem.
• Tjocklek: 7 cm.

80×200 cm 002.982.13 1.300:-
90×200 cm 502.982.15 1.400:-
105×200 cm 703.039.99 1.700:-
120×200 cm 602.982.05 1.900:-
140×200 cm 202.982.07 2.100:-
160×200 cm 802.982.09 2.400:-
180×200 cm 402.982.11 2.700:-
90×220 cm* 803.040.07 1.500:-

TUSTNA bäddmadrass, vit.

*Beställningsvara, frakt tillkommer.

Memoryskum

Rull- 
packad

• Memoryskum blir fastare i låga temperaturer. Om du 
transporterar hem madrassen en kall dag behöver 
den anpassa sig till temperaturen i ditt sovrum innan 
den får rätt egenskaper.

• Extra fyllning ger mer komfort. 
• Memoryskum ger en mjukare yta och formar sig 

efter kroppen vilket hjälper dig att slappna av. 
• Stretchtyget följer din kropps konturer för ytterli-

gare komfort.
• Med ett tvättbart madrasskydd håller sig bädd-

madrassen fräschare längre. 
• Enkel att ta hem eftersom den är rullpackad.
• Tjocklek: 9.5 cm.

80×200 cm 504.144.46 1.400:-
90×200 cm 304.144.47 1.600:-
105×200 cm 904.144.49 1.800:-
120×200 cm 704.144.50 2.000:-
140×200 cm 104.144.48 2.300:-
160×200 cm 904.054.83 2.500:-
180×200 cm 104.054.82 2.700:-

SAULAND bäddmadrass, vit.



11

Madrassbottnar
En madrassbotten ger din madrass längre hållbarhet och mer komfort genom att absorbera det mesta av den vikt som din säng 
belastas med.

25 års  
garanti

• Ribbor av skiktlimmad björk anpassar sig efter din 
kroppsvikt och ökar madrassens följsamhet.

• Säljs i ett platt paket och är lätt att ta hem.
• Enkel att kliva i och ur eftersom madrassbottnen gör 

sängen högre.
• 160 och 180 cm bredd består av två separata mad-

rassbottnar, (2x80 cm resp 2x90 cm)
• Ger din säng ett enhetligt utseende tillsammans 

med en resår- eller skummadrass.
• Lätt att hålla ren eftersom överdraget kan tas av och 

tvättas i maskin.
• Komplettera med ESPEVÄR klädsel. Finns i vit, mörk-

grå och naturfärgad.
• Höjd: 20 cm

90×200 cm 503.071.68 1.000:-
140×200 cm 803.071.62 1.300:-
160×200 cm 403.071.64 1.700:-
180×200 cm 103.071.65 1.800:-

ESPEVÄR madrassbotten.

Bonnell-  
resårer

25 års  
garanti

Rullpackad

• Resårerna ger stöd åt din kropp.
• Resårkärnan ENGAVÅGEN placeras inuti madrass-

botten ESPEVÄR för extra stöd och skönare komfort.
• Rullpackad och enkel att ta hem.
• Ger din säng ett enhetligt utseende tillsammans 

med ESPEVÄR madrassbotten.
• Höjd: 8 cm

80×200 cm 803.072.42 400:-
90×200 cm 603.072.43 400:-
140×200 cm 803.072.37 600:-

ENGAVÅGEN resårkärna, vitstoppad.
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Ribbottnar
En ribbotten används tillsammans med en sängstomme som bas för resår-, skum- och latexmadrasser. De ger din madrass 
längre hållbarhet och mer komfort genom att absorbera det mesta av den vikt som din säng belastas med. 

25 års  
garanti

• 17 träribbor av skiktlimmad björk känner av din 
kroppsvikt och ökar madrassens följsamhet.

• Höjd: 4 cm

70×200 cm 501.602.08 165:-
80×200 cm 301.602.09 195:-
90×200 cm 901.602.11 225:-
120×200 cm 802.587.84 255:-

Komfort- 
zoner

25 års  
garanti

• 28 ribbor av skiktlimmad björk känner av din 
kroppsvikt och ökar madrassens följsamhet.

• Komfortzonerna är tryckavlastande på axlarna och 
höfterna och anpassar sig efter din kropp.

• Höjd: 9 cm

70x200 cm 702.787.06 295:-
80x200 cm 702.783.44 345:-
90x200 cm 902.783.43 395:-
120x200 cm 902.787.10 495:-

LURÖY ribbotten, fast.

LÖNSET ribbotten.



BJORLI ben, Ø38mm, H10 cm, 4st. 

Rostfritt stål 702.996.95 200:-
Svart 304.81.286    200:-

BJORLI ben, Ø38mm, H20 cm, 4st. 
Rostfritt stål 002.996.94 230:-
Svart 904.81.288    230:-

BRATTVÅG ben, Ø6cm, H10 cm, 4st.

Svart 803.096.13 200:-
Vit 802.996.90 200:-

BRATTVÅG ben, Ø6cm, H20 cm, 4st.
Svart 603.096.14 230:-
Vit 602.996.86 230:-

BRENNÅSEN ben, 7x7 cm, H10 cm, 4st.

Svart 202.996.88 200:-

BRENNÅSEN ben, 7x7 cm, H20 cm, 4st.
Svart 002.996.89 230:-

BRYNILEN ben, Ø6 cm, H10 cm, 4st.

Ek 602.996.91 200:-

BRYNILEN ben, Ø6 cm, H20 cm, 4st.
Ek 402.996.92 230:-

BURFJORD ben, 5,5x5,5 cm, H10 cm, 4st.

Ek 402.996.87 200:-

BURFJORD ben, 5,5x5,5 cm, H20 cm, 4st.
Ek 202.996.93 230:-

BÅTSFJORD ben, Ø6 cm, H10 cm, 4st. 

Björk 103.096.16 200:-

BÅTSFJORD ben, Ø6 cm, H20 cm, 4st. 
Björk 102.996.98 230:-

SULTAN stödben. Används till resår- och madrassbott-
nar på bredd 140 cm och uppåt tillsammans med ben 
på minst 10 cm höga. Placeras i mitten under sängen 
för att ge stabilitet.

Svart 459.320.80   100:-

SULTAN kopplingsbeslag för resårbottnar, 2st. 
Används för att koppla ihop två separata resårbottnar.

12x4x4 cm 300.249.43    100:-

SIGGERUD madrasskil. Täcker skarven mellan mad-
rasserna.

20x195x9 cm 402.723.53   159:-

ODNES beslag för sängben, 4st. Med hjälp av beslaget 
kan du sätta nya våra nya sängben på din befintliga 
madrass- eller resårbotten.
13×13 cm 303.191.29     100:-

Ben, huvudgavlar och klädslar
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RYKKINN huvudgavel, H123 cm. Med fast klädsel. 
Passar till alla våra resårbottnar.
Gunnared blå
140 cm 104.823.76 1.995:-
160 cm 704.823.78 2.495:-
180 cm 304.823.80 2.995:-
Gunnared mellangrå
140 cm 704.793.14 1.995:-
160 cm 004.793.17 2.495:-
180 cm 404.793.15 2.995:-
Hillared beige

140 cm 904.793.13 1.995:-

160 cm 204.793.16 2.495:-
180 cm 804.793.18 2.995:-
Orrsta ljusgrå
140 cm 304.823.75 1.995:-
160 cm 904.823.77 2.495:-
180 cm 504.823.79 2.995:-

FINNSNES kontinentalsänggavel med klädslar. H109 
cm, tjocklek 8 cm.
Blå
140 cm 904.804.96 2.500:-
160 cm 204.799.86    2.700:-
180 cm 004.799.87 2.900:-
Grå
140 cm 704.804.97 2.500:-
160 cm 404.765.43 2.700:-
180 cm 604.765.42 2.900:-

STUVLAND huvudgavel, RISANE natur. Passar till 
STUVLAND resårbottnar. H119-128 cm (justerbar), tjock-
lek 13 cm. Avtagbart och tvättbart överdrag.
140 cm 292.280.07 2.440:-
160 cm 892.280.09 2.540:-
180 cm 092.280.08 2.840:-

BORÖY huvudgavel. Vitstoppad oklädd huvudgavel 
som passar till SKÅRER, SKOTTERUD och STAVANGER 
klädslar för huvudgavlar och resårbottnar. H120-129, 
D10 cm.
90 cm 003.951.67 700:-
120 cm 003.951.72 800:-
140 cm 103.533.17 900:-
160 cm 903.533.18 1.000:-
180 cm 703.533.19 1.000:-

BORÖY klädsel till huvudgavel BORÖY*
Lofallet beige

140 cm 304.677.99 395:-
160 cm 904.678.00 495:-
180 cm 704.678.01 695:-
Nordvalla mörkgrå
140 cm 004.677.05    395:-
160 cm 304.677.04 495:-
180 cm 504.677.03 695:-
Orrsta ljusgrå
140 cm 104.677.00 395:-
160 cm 704.677.02 495:-
180 cm 904.677.01 695:-
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SKÅRER klädsel till huvudgavel*
Mörkbeige 
90 cm 403.951.70 200:-
120 cm 603.951.69 200:-
140 cm 303.533.40 300:-
160 cm 103.533.41 280:-
180 cm 903.533.42 480:-

SKÅRER klädsel till resårbotten*
Nordvalla mörkgrå
80 cm 404.677.70 400:-
90 cm 604.677.69 400:-
140 cm 204.677.66 600:-

Orrsta ljusgrå
80 cm 104.677.76 345:-
90 cm 904.677.77 345:-
140 cm 304.677.75 600:-

SKOTTERUD klädsel till huvudgavel*
Mörkgrå
140 cm 903.533.37 300:-
160 cm 703.533.38 280:-
180 cm 503.533.39 480:-

SKOTTERUD klädsel till resårbotten*
Lofallet beige klädsel 
80 cm 204.677.85 370:-
90 cm 004.677.86 350:-
140 cm 504.677.84    500:-

Nordvalla mörkgrå
80 cm 904.677.63 400:-
90 cm 104.677.62 400:-
140 cm 204.677.66 600:-

Orrsta ljusgrå
80 cm 604.677.74 395:-
90 cm 804.677.73 395:-
140 cm 004.677.72 600:-

STAVANGER klädsel till huvudgavel*
Antracit. 
140 cm 703.533.24 300:-
160 cm 403.533.25 280:-
180 cm 203.533.26 480:-

STAVANGER klädsel till resårbotten*
Lofallet beige
80 cm 604.677.88 420:-
90 cm 404.677.89 400:-
140 cm 804.677.87 500:-

Orrsta ljusgrå
80 cm 504.677.79 445:-
90 cm 304.677.80 445:-
140 cm 704.677.78 600:-

Nordvalla mörkgrå
80 cm 204.677.71    450:-
90 cm 804.677.68 450:-
140 cm 004.677.67 700:-

* Avtagbart och tvättbart överdrag Max 40°C.



15



© Inter IKEA Systems B.V. 2012/2017.   Vi reserverar oss för ev. tryckfel och slutförsäljning.   Våra priser kan förändras. Se IKEA.se för aktuellt pris.                       

Du kan göra allt själv, 
men du behöver inte.

Betalning

Hos oss kan du betala på olika sätt. Vill du inte betala allt på en 
gång, så kan du dela upp ditt köp i mindre delar.

Click & collect

Spara tid nästa gång du handlar. Gör din beställning online och 
hämta på valt IKEA varuhus eller annat utlämningsställe.

Leverans

Vi erbjuder snabba leveranser till ditt hem eller ditt
företag. Du kan också välja att hämta din beställning
på valt IKEA varuhus eller annat utlämningsställe. 

Bortforsling och återvinning

Vi tar med oss din gamla madrass eller säng när vi levererar 
din nya mot en avgift. Kontakta ditt IKEA varuhus för mer 
information eller läs mer på IKEA.se/service
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