VANDSENGEN
EN DYBERE SØVN

Kære livsnyder,
Åkander får ikke kun smukke blomster.
De er også mestre i at tilpasse sig. De er rodfæstede
og alligevel yderst fleksible. Vind, vejr, bølger –
åkanden forbliver i sit element.
Det er ikke uden grund, at åkanden er vores firmalogo.
Den repræsenterer nøjagtigt de værdier, som du kan
forvente hos AKVA: naturlighed, fleksibilitet samt kvalitet
og æstetik. Det går op i en højere enhed.

Du skal netop nu træffe en beslutning om, hvilken seng du vil anskaffe
dig. Vi ved, hvor vigtig denne beslutning er. Det handler nu om noget så
vigtigt som din søvnkvalitet og dermed om næsten en tredjedel af dit liv.
Den tid skulle du gerne tilbringe i din ønskeseng.
Vi håber, vi her kan overbevise dig om, hvor meget livskvalitet du vinder
med en AKVA-vandseng, og har du rygsmerter, søvnproblemer eller
ønsker du dig bare noget helt specielt: vi finder altid en seng, der passer
100% til netop dig, dine behov og ikke mindst din stil.
Det vil til enhver tid glæde os at byde dig personligt velkommen til vores
fabrik her i Ry. Her vil du altid møde åbne døre. Vi fremviser gerne vores
produktion og vore showrooms samt fortæller om, hvad søvn på vand
har g jort for os.

Oliver Brunsø
CEO

Lars Brunsø
CEO, fabrikant

Alexander Brunsø
CEO, M. A.
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AKVA-fabrikken
Midt i det idylliske Søhøjland i den lille by Ry ved Himmelbjerget ligger Akva Waterbeds. Vi arbejder her i en
familiær atmosfære, og mange af os har været med i mange
år. Vi lægger hver dag vores sjæl i netop vores bidrag til din
kommende ønskeseng.
Vi er stolte af vores fabriksvirksomhed. Vi producerer alt fra
bunden og lægger en stor ære i at „fremstille noget med
hænderne.“
Hver eneste del af din vandseng – fra soklen og vandmadrassen til varmesystemet – fremstilles her individuelt under et og samme tag. Vil man være sikker på, at noget bliver
g jort godt, er det bare bedst at gøre det selv. Sådan har det
altid været. Dette er også en af grundene til, at din seng
først fremstilles, når vi har modtaget ordren.

Du venter måske en smule længere på din seng end hos
andre leverandører, men til gengæld får du en individuelt
skræddersyet vandseng, som først er produceret ca. en uge
før levering, og hvor hver enkelt del passer perfekt sammen
med de øvrige. Vigtigt for os og en garanti for dig: hvad arbejdssikkerhed angår, er alle områder af produktionen på det
højeste niveau, og alle anvendte råmaterialer er gennemtestede og fri for sundhedsskadelige stoffer.
Dørene er altid åbne i Ry, og vi inviterer gerne på en rundvisning i produktion og showroom, så du kan få mulighed for
at afprøve de mange forskellige dæmpninger.

På forespørgsel kan vi producere specialstørrelser, ligesom
det er muligt at benytte egne fremsendte tekstiler
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Miljøvenlig

Du kan kende vores energibesparende
tilbehørsdele på dette piktogram –
kan også eftermonteres i eksisterende
Akva vandsenge.

Akva har altid haft fokus på bæredygtighed samt miljømæssige hensyn. Vi er
således meget omhyggelige i valget af vores leverandører samt i vores måde at
omgås og behandle verdens ressourcer på. Alle Akva’s medarbejdere arbejder
ud fra disse præmisser – hver dag.
Vores produktion er 100 % CO2 neutral og baseret på vedvarende energikilder
såsom vindmøllestrøm og vandkraft. Akva køber kun træ fra leverandører med
en bæredygtig produktion, og de fleste af vore råvarer indeholder en meget stor
andel af genbrugsmaterialer.
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VIDSTE DU?

vandmængde og dit individuelle valg af dæmpningslag kan
den ideelle liggeposition indstilles, så du ligger helt afslappet og fysiologisk korrekt.

Vi ved, at emnet vandsenge rejser mange spørgsmål, men du vil hurtigt opdage,
at der til de fleste spørgsmål findes et enkelt og klart svar.

Mærker jeg en bølgebevægelse
i vandsengen?

Hvornår er en vandseng især
en fordel?

Liggefladen, der tilpasser sig kroppen, og varmen, der kan
indstilles individuelt, har desuden en positiv indvirkning på
dit velbefindende i de vågne timer. Vandsenge kan også
bringe lindring til folk, der lider af følgende symptomer:
• hoved- og rygsmerter
• nakke-, baghoved- og rygsmerter grundet slid
på bruskskiverne i hvirvelsøjlen i hals, bryst og lænd
• lændesmerter grundet slid på lændens led
• rygsmerter grundet muskelspændinger eller
rygsøjlelidelser (skoliose, kyfose, flad ryg mm.)
• smerter i forbindelse med behov for så høj
trykaflastning som muligt
• allergi

Hvordan forbedres min søvn?

Mellem det 20. og det 60. leveår tilbringer vi mere end
15 år i sengen. Indenfor et tidsrum af 50 år falder vi i søvn
ca. 20.000 gange. Søvnen er for os alle en grundlæggende forudsætning for at bevare et godt helbred. En
vandmadras bidrager til afslappet søvn. Dét kalder vi livskvalitet.
På en AKVA-vandseng forhindres trykpunkter på kroppen som f.eks. skuldre og hofte. Dette aflaster hele
kredsløbet, og man vender sig færre gange i løbet af
natten. Eftersom vandmadrassen støtter hele kroppen
jævnt, slapper musklerne af. På den måde skabes altså
de grundlæggende forudsætningerne for en rolig, dyb og
uforstyrret søvn.

Er en vandseng god for ryggen?

En vandseng yder optimal støtte til din rygsøjle og rygmuskler, fordi den nøjagtigt tilpasser sig din krops konturer. En af vands store fordele er, at det fortrænges i stedet
for at komprimeres, sådan som andre soveunderlag bliver.
Madrassen synker ikke sammen, men tilpasser sig præcist
og øjeblikkeligt din kropsposition. Vægt og kropsbygning
spiller ingen rolle, og liggekomforten forbliver uændret

under hele madrassens levetid. Vandmadrassens høje
tilpasningsevne og de lune omgivelser lader ryggen, leddene og kroppens vitale funktioner slappe fuldstændigt af
og understøtter således din krop – også på lang sigt.

Hvor hygiejnisk er en vandseng?

Hygiejnen ved en vandseng er svær at overgå, og fordelene er mange: hudpartikler forsvinder ikke ned i madrassen som ved almindelige sengemadrasser. De bliver liggende på vandmadrassens overflade og kan til enhver tid
vaskes/støvsuges af. Husstøvmider kan ikke eksistere på
en vandsengeoverflade, og du er således sikret en yderst
allergivenlig søvn.
Alle menneske afgiver ca. ½ liter kropsvæske om natten til deres seng. Denne væske siver ned og optages i
en konventionel madras. I en vandseng fordamper fugten
grundet den tempererede varme, der stiger op gennem
sengetøjet fra madrassen.

Vort søvnbehov er lige så individuelt, som vi mennesker
også er. Nogle foretrækker en vuggende bølgebevægelse,
hvor kroppen skubbes, andre ønsker slet ingen bevægelse. Du kan vælge mellem i alt 21 forskellige dæmpningsniveauer (evt. med ekstra lændestøtte), når du skal
afstemme din sovekomfort efter dit temperament.

Hvordan forbliver vandet rent?

Når vandmadrassen første gang fyldes med postevand,
tilsættes et algemiddel, som sørger for, at vandet holdes
bakteriefrit. Da vandet ikke udskiftes, medmindre du skal
flytte sengen, tilsætttes midlet en gang om året

Er vandsengen ikke for tung til
min lejlighed?

Vægten af en vandseng er pr. m2 væsentlig lavere end
f.eks. et badekar, et køleskab eller en vaskemaskine, da
sengen understøttes af en speciel sokkelkonstruktion
med integrerede vægtfordelere.

Har man brug for en ekstra
forsikring til en vandseng?

Dette er et af de særligt hårdnakkede rygter. Nej, eventuelle skader, der måtte opstå, er – som ved akvarier –
dækket af en nyere indboforsikring.
Hvis du stadig har en ældre forsikringspolice, anbefaler
vi dig for en sikkerheds skyld at spørge din forsikringsassurandør.

Løber vandet ud ved en lille
utæthed?

Hvis sengen bruges helt normalt – gælder også for tumlen, bliver en vandmadras ikke utæt. Den ekstremt holdbare, førsteklasses vinyl, som vandmadrassen fremstilles
af, samt alle svejsninger er underlagt strenge kvalitetskrav
og tests. Kun sådan kan vi med ren samvittighed give en
mangeårig garanti.
Hvis madrassen ved et uheld skulle blive punkteret, vil
vandet ikke fosse ud som et springvand, da der ikke er
overtryk i vandmadrassen. Skulle der trænge en smule
vand ud, opfanges det af sikkerhedsdugen, som madrassen er placeret i. Afhængigt af placeringen af hullet kan
det forholdsvist nemt repareres med lim og en vinyllap.
Alle andre spørgsmål hjælper din AKVA-forhandler
gerne med at svare på.

Fryser jeg ikke i en vandseng?

I de kolde måneder tilfører vandsengen kroppen varme
i stedet for at trække varme ud af den, som det f.eks. er
tilfældet, når kroppen først skal varme madras og dyne
op. Dine muskler afspændes, hele kroppen løsner sig op,
og du falder hurtigere i søvn.
En af de største fordele ved en AKVA-vandseng er lavenergi-varmesystemet med dag-/natregulering. Her kan
du indstille din personlige, foretrukne temperatur.
I de varme måneder agerer sengen omvendt. Kroppen
afgiver varme til vandet, og du vil være mindre tilbøjelig
til at svede.
Så sengen føles altså „sval“ om sommeren og lun om
vinteren.

Hvordan fungerer en vandseng?

I en vandseng svæver du nærmest på en stor, individuelt
tempereret vandmadras. Hele kroppen bæres og støttes
ensartet. Intet andet madrassystem tilpasser sig så unikt
kroppens konturer. Denne store tilpasningsevne betyder,
at du virkelig ligger i og ikke på sengen. Med den rette
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Akva Vega

design:
per weiss
Lampen er integreret i hovedgavlen

Inspireret af den skandinaviske designtradition
skaber den danske møbeldesigner former, der har
en udsøgt finish og et aktuelt touch.

• Minimalistisk, moderne design
• Høj komfort grundet den bløde softside-ramme.
• Den avancerede konstruktion gør det særdeles let
at lægge sengetøj på.
• Sengen fås i et bredt udvalg af læder, kunstlæder
og tekstilfarver.
• Fuldend sengens elegance med hovedgavlen
Vega, de stilrene lamper samt matchende puffer.
• Mulig hovedgavl: Vega
Det forkromede stålstel får sengen til at se svævende ud

Akva Vega
Klare linjer. Sengemodellen VEGA, tegnet af designeren Per Weiss, imponerer
med sin moderne linjeføring og den tidløse udstråling. Den raffinerede kombination af læder og et forkromet stålstel giver VEGA et enkelt og formfuldendt udtryk. Her minder stemningen om et New York’er loft, mens du drømmer dig væk.

Fås som softside-madras med skrå sider
og som Soft Q vandmadras med et lige snit
(se side 14–15)
Vega puf
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Akva NORDIC Select

hovedgavl
mt. Thomas

Hovedgavl Mt. Ry (22 cm bredere end sengen)

Skjult opbevaringsmulighed bag sengerammen

Akva Nordic
Select

• Ramme betrukket med stof, læder eller kunstlæder –
unikt og individuelt design.
• Traditionelt box spring design med en særdeles
komfortabel sengehøjde.
• Optisk nærmest usynlig sokkel
• Sengeben i massiv bøg eller eg. Findes i flere bejdse-
varianter, olieret, hvidolieret samt sæbebehandlet.
Optisk nærmest usynlig sokkel

• Kompromisløs, solid konstruktion
• Mulige hovedgavle: se side 36–37
(undtaget gavlene Mt. Cook og Everest)

Udvendigt moderne box spring design, indvendigt kompromisløs sovekomfort.
Sengens majestætiske højde kombineret med den voluminøse, forlængede madras
sætter virkelig gang i drømmene. Liggekomforten er i højsæde til dig, der bestemt
ikke vil nøjes.

Fås som softside-madras med skrå sider
og som NORDIC Select Q vandmadras med et lige snit
(se side 14–15)

• Som altid hos Akva vælger du dit eget individuelle
madrassystem og dæmpning, så du opnår maksimal
søvnkomfort.
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Opbygning af en vandseng med
Akva Nordic (Q) som eksempel

NATTØJ EFTER MÅL
En vandseng er altid meget personlig. Dæmpning, vandmængde, temperatur:
mange faktorer bidrager til, at din søvn bliver optimal for præcis dig. Netop af
denne grund får du heller ikke en seriefremstillet seng hos AKVA, men i stedet
din egen, individuelle vandseng. En slags skræddersyet nattøj.

vandmadras
(højde 22 cm)

aftageligt
betræk
sikkerhedsdug

Q softramme til vandmadrasser
med lige sider

AKVA-vandsenge fås i tre
forskellige udgaver:
Softside

Betræk

AKVA tilbyder flere forskellige
betræk for individuel komfort.
Alle betræk er allergivenlige,
kan lynes af, vaskes ved høje temperaturer og er egnede til tørretumbling.
Betrækkene er Øko-Tex Standard 100
certificeret.

Vandmadras

Vores laminerede premiumvinyl til vandmadrasser og sikkerhedsduge danner hjertet af din vandseng og garanterer den særlige AKVA-liggekomfort. Hos AKVA får du
en 100% ftalat-fri vinyl, der er certificeret i henhold til
Øko-Tex-Standard 100 og dermed også egnet til babyer
og småbørn. AKVA yder fem års garanti på vandmadrassens svejsninger.

Uno eller dual?

Vandmadrassen fås som enten
gennemgående madras (uno) eller en todelt madras (dual). ToMadras dual
delte madrasser er en fordel, hvis
der er stor vægtforskel på dig og
din partner, eller hvis I foretrækker forskellige temperaturer og dæmpninger i hver jeres side af sengen.

sokkel
softramme til
vandmadras med
skrå sider
Akva LEm –
isoleringsmåtte
bundplade
varmesystem
vægtfordelere
Dæmpningssystemer

Du har valget mellem 13 forskellige dæmpningstrin med
fiberlag og 8 varianter med specialskum. Hvor hurtigt
madrassen falder til ro afhænger af den valgte dæmpning
samt eventuel tilvalg af lændestøtte.
Din AKVA-forhandler rådgiver dig gerne og anbefaler, at
du giver dig god tid til at prøveligge flere dæmpninger.
For yderligere informationer: se side 22.

træprofilramme
med polstring

akva ERGO
dæmpningssystem
Varmesystem

Du kender det helt sikkert: om sommeren er
det for varmt til at sove, og
om vinteren er det sommetider for
koldt. En stor fordel ved vandsenge er den tempererede
madras, som du kan regulere efter dine personlige behov.
Med AKVA VITAL får du et energieffektivt varmesystem
med dag-/natfrakobling, som er nemt at programmere.

Softrammen med det skrå snit danner en 
behagelig
siddekant og giver vandmadrassen (med skrå sider)

stabilitet.

Q Softside
Den lige softramme i kombination med vandmadrasser
med lige sider giver en særlig liggekomfort med større
tilpasningsevne og vandvolumen.

Hardside
Den traditionelle vandsengeform kræver en tilstrækkelig
stabil sengeramme, som støtter vandmadrassen i dens
form.
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Akva NORDIC

Hovedgavl
mt. ventoux

Mulige varianter når du vælger hovedgavl:

Hovedgavl Mt. Ventoux med puder

• Ramme polstret med stof, læder- eller kunstlæder
i forskellige farver for individuelt design.

3 ramme sider, som er forbundet
med hovedgavlen. Dette betyder,
at både vandmadras og liggeflade
er forlængede uden, at sengens
længde ændrer sig.
4 ramme sider samt en hovedgavl,
der installeres på soklen. Denne
variant kan også benyttes uden en
hovedgavl.

• Sikkerhedsdugen er fastg jort til betrækkets underdel
med en lynlås og er fremstillet af kraftigt vinyl.
Det giver en sikkerhed, der både ser godt ud og gør
plejen af sengen nemmere (standard på NORDIC Q,
valgfri på NORDIC).

Akva Nordic

• Vandmadrasser med lige sider højner sengens komfort
grundet større vandvolumen (NORDIC Q).
• Som altid hos Akva vælger du dit eget individuelle
madrassystem og dæmpning, så du opnår maksimal
søvnkomfort.

Kombination af polsterramme og dekoroverflader

• Mulige hovedgavle: se side 36–37
• Kan kombineres med alle sokkeltyper (se side 23).

Multi-talentet! Sengen NORDIC kombinerer styrken fra en solid træramme
med en polstret sengeramme. Vælger du denne seng med en hovedgavl, leveres NORDIC med den samme lange liggeflade som størstedelen af AKVAs
vandsenge. NORDIC imponerer over hele linjen med sin smarte teknik.

Fås som softside-madras med skrå sider
og som NORDIC Q-madras med lige sider
(se side 14–15)

Skuffer i soklen sørger for ekstra opbevaringsplads
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Akva Modulex Select

Valgfri LE Topper med Eucafeel® skum (se side 40)

• Ramme polstret med tekstil, læder eller kunstlæder
i forskellige farver.
• Alternativt fineret bøg, enten bejdset eller olieret,
fineret eg eller dekor.

Akva Modulex
Select
Den høje variant af Modellen MODULEX er det perfekte valg til dig, der
foretrækker et moderne box spring look. De synlige dele af vandmadrassen er
reduceret, hvorimod den brede ramme tiltrækker sig al opmærksomhed. Vælg
mellem en polstret, en dekor eller en bejdset sengeramme. MODULEX SELECT
vil passe til enhver smag, og den tilbydes også med et stort opbevaringsrum
integreret i soklen.

• Sikkerhedsdugen er fastg jort til betrækkets underdel
med en lynlås og er fremstillet af kraftigt vinyl. Det
giver en sikkerhed, der både ser godt ud og gør plejen
af sengen nemmere (standard på MODULEX Q,
valgfri på MODULEX).
• Vandmadrasser med lige sider højner sengens komfort
grundet større vandvolumen (MODULEX Q).
• Som altid hos Akva vælger du dit eget individuelle
madrassystem og dæmpning, så du opnår maksimal
søvnkomfort.
• Mulige hovedgavle: se side 36–37
(undtaget gavlene Mt. Cook og Everest)

Valgfri skuffer i soklen til ekstra opbevarringsplads

• Vælges sengen med en hovedgavl bliver både madrassen
og liggefladen forlængede, da der ikke er en skumramme
i hovedenden.
• Kan kombineres med BOX sokkel og skuffesokkel
(kun på hjul).

Tilbydes som MODULEX med konisk vandmadras
og MODULEX Q med lige skåret vandmadras
(se side 14–15)

Her vist med hovedgavlen Mt. Ventoux Comfort
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Akva Modulex

Hovedgavl Plateau

Kombination med MT. VenTOux gavl

Mulige varianter når du vælger hovedgavl:
3 ramme sider, som er forbundet
med hovedgavlen. Dette betyder,
at både vandmadras og liggeflade
er forlængede uden, at sengens
længde ændrer sig.
4 ramme sider samt en hovedgavl,
der installeres på soklen. Denne
variant kan også benyttes uden en
hovedgavl.

Markant ramme med optisk lav madras

• Ramme polstret med tekstil, læder eller kunstlæder
i forskellige farver.
• Alternativt ramme i bøgefinér (olieret eller bejdset)
eller dekor.
• Sikkerhedsdugen er fastg jort til betrækkets underdel
med en lynlås og er fremstillet af kraftigt vinyl. Det
giver en sikkerhed, der både ser godt ud og gør plejen
af sengen nemmere (standard på MODULEX Q,
valgfri på MODULEX).

Akva Modulex

• Vandmadrasser med lige sider højner sengens komfort
grundet større vandvolumen (MODULEX Q).

En moderne og sand mester i forvandling. Med sin markante sengeramme kan
MODULEX let tilpasses et hvilket som helst soveværelse, og den tilbydes både
i en polstret version, i forskellige dekor-variationer samt i fineret bøg og eg.
Komfort og funktionalitet er i top, da denne seng kan kombineres med alle hovedgavle og sokkelvarianter.

• Som altid hos Akva vælger du dit eget individuelle
madrassystem og dæmpning, så du opnår maksimal
søvnkomfort.
Ekstra opbevaringsplads i den praktiske sengebænk

• Mulige hovedgavle: se side 36–37
• Kan kombineres med alle sokkeltyper (se side 23).

Tilbydes som MODULEX med konisk vandmadras
og MODULEX Q med lige skåret vandmadras
(se side 14–15)
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Skuffefronter fås også i en polstret version,
enten med tekstil eller med kunstlæder (undtaget
er opbevaringssokkel og 8 box skuffesoklen.)
Tekstiler samt overfladematerialer: se side 43

Dæmpningssystemer

Sokler

Dæmpningsmaterialet i din vandmadras reducerer vandets bevægelser. AKVA
tilbyder her 13 forskellige dæmpningstrin: fra F0 (helt udæmpet), hvor du vil
opleve hver en bevægelse til F8, hvor bevægelserne omgående absorberes. Ved
behov tilbyder vi også to ekstra, afkortede dæmpningslag som lændestøtte.

Vi tilbyder mange forskellige sokkelhøjder, så din seng kan få præcis den højde,
du drømmer om. Desuden har vi en række opbevaringsløsninger, som kan kombineres med sengen. Vælg mellem dekor, bejdset eller olieret fineret bøg og olieret
fineret eg.

Ønsker du et 2-delt madrassystem
(Dual), er der mulighed for at vælge
2 forskellige madrasdæmpninger –
en til hver side.

F3

3 fiberlag,
falder til ro efter 3 sekunder

F0

Udæmpet,
falder til ro efter 25 sekunder

F2

2 fiberlag,
falder til ro efter 6 sekunder

F4

4 fiberlag,
falder til ro efter 1 sekund

F5

5 fiberlag,
falder til ro efter ½ sekund

Boxsokkel er standard: 10 – 37,5 cm

Box spejlsokkel (højder 10 – 37,5 cm)

plads nok til et
natbord i hovedenden

F6

6 fiberlag,
falder øjeblikkeligt til ro

Lændestøtten forhindrer, at de tungeste
kropsdele synker for „dybt“ ned i vandmadrassen. Dette kan være en fordel afhængigt af kropsbygning og vægt.

LS5

5 fiberlag med lændestøtte,
falder øjeblikkeligt til ro

F7

7 fiberlag, madrassen synker
kun langsomt ned

F8

8 fiberlag, madrassen synker
kun langsomt ned

LS3

3 fiberlag med lændestøtte,
falder til ro efter 1 sekund

LS4

4 fiberlag med lændestøtte,
falder til ro efter ½ sekund

LS6

6 fiberlag med lændestøtte,
falder øjeblikkeligt til ro

LS7

7 fiberlag med lændestøtte, LS5
madrassen synker kun langsomt ned

ERGO-systemet er en serie af relativt højt dæmpede vandmadrasser. Dæmpningsmaterialet af skum er designet sådan, at du ganske ubesværet vil kunne vende og bevæge dig i sengen. Kroppen understøttes jævnt af vandet, og den specialudviklede skulderzone optimerer tilpasningen til kroppens konturer.

4 box skuffer på hjul eller skinner
(højder 25 / 30 / 34 / 37,5 cm)

8 box skuffer på skinner (højde 37,5 cm)

Opbevaringssokkel med magnetlukning
(højder 25 / 30 / 34 / 37,5 cm)

Big Box skuffer på hjul udnytter sengens fulde bredde
og længde maximalt (højder 25 / 30 / 34 / 37,5 cm)
Aluminiumshjørner
i følgende farver:
sort, hvid, kromfarvet, bøgefinérsokler
med bejdsede eller
olierede hjørner

Lændestøtte,
medium eller hård
- blød - medium eller hård -

Ergo

- blød - medium eller hård -

Ergo S

med skulderzone

- blød - medium eller hård -

Ergo SL

med skulderzone
og lændestøtte

Benti (25 cm) på stålvanger
kromfarvede ben, kan højdejusteres
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Akva Boxbed II

hovedgavl
olympus

Klare linjer, tidløs elegance

med vor boxkit kan du forvandle
din eksisterende standard softside
vandseng til en boxbed!

Matchende natbord CUBE

Akva Boxbed II

Næsten usynlig sokkel

• Ramme polstret med tekstil, ægte læder eller kunstlæder.
	Fås ligeledes i dekor, bejdset eller olieret fineret bøg samt
olieret fineret eg, som giver et individuelt og meget
personligt præg.
• Kompromisløs, solid konstruktion
• Som altid hos Akva vælger du dit eget individuelle
madrassystem og dæmpning, så du opnår maksimal
søvnkomfort.

Høj seng, høj komfort. Sengemodellen BOXBE D II supplerer med en komfortabel
højde på næsten 60 cm det traditionelle box spring design med vandmadrassens
usammenlignelige komfort. Den voluminøse madras garanterer en førsteklasses
søvn, mens benene af massivt, bejdset bøgetræ og hovedgavlen Olympus fuldender det moderne design.

• Mulige hovedgavle: se side 36–37
• Valgfrit med eller uden sengeben af massivt bøgetræ.

Fås som softside med vandmadras med skrå sider
og som BOXBED II Q med vandmadras med lige sider
(se side 14–15)
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Akva Deco

Hovedgavl atlas

Hovedgavl Atlas

• Ramme af massivt træ. Vælg en passende sokkel.
Oliebehandlet eller bejdset i forskellige farver.
• Meget robust, også egnet til en høj vægtbelastning.

Akva deco

Massiv træramme i bøgetræ, der er bejdset brun

• En raffineret løsning med mange designmuligheder.
• Som altid hos Akva vælger du dit eget individuelle
madrassystem og dæmpning, så du opnår maksimal
søvnkomfort.
• Mulige hovedgavle: se side 36–37
• Kan kombineres med alle sokler (se side 23).

Klassisk og elegant. Sengemodellen DECO skaber ikke blot rammerne for en
rolig og uforstyrret søvn, men kræser samtidig for øjet. Her anvendes kun materialer af højeste kvalitet – forarbejdet perfekt helt ned til mindste detalje. Med sin
stabile ramme af massivt træ og de talrige designmuligheder er DECO rendyrket
luksus for alle sanser.

Fås som softside-madras med skrå sider
(se side 14–15)

Natbord CUBE med kunstlæderbetræk
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Akva Nori

Design:
Oliver &
Lukas
WeissKrogh
Rammehøjde enten 31 cm (seng uden skuffesokkel) eller 23 cm (seng med skuffesokkel)

• Ramme polstret med tekstiler eller kunstlæder.
• 6 forskellige gavlhøjder (72-92 cm) samt 6 forskellige
fodendehøjder (32-52 cm), som kan kombineres.
• Sengeben af massiv eg eller bøg – sæbebehandlet,
hvidolieret, olieret eller bejdset.
• Kan kombineres med Softside, Soft Q og Hardside
sengesystemer.

her med skuffer i soklen

• Som altid hos Akva vælger du dit eget individuelle
madrassystem og dæmpning, så du opnår maksimal
søvnkomfort.

Akva nori
En seng danner rammen om noget af det vigtigste i livet. Vi har kreeret et
møbel som er en hyldest til selve søvnen. NORI er designet af Oliver & Lukas
WeissKrogh, og sengen er foreningen af et uspoleret, klassisk look krydret med
et moderne retro touch. Sengens charmerende udseende og unikke alsidighed
stammer fra en legesyg blanding af materialer, hvor tekstiler møder afrundede
sengehjørner af massiv eg eller bøg.

Hjørner af massiv eg eller bøg

Fås som Softside-madras med skrå sider samt som Soft Q
eller Hardside-madrasser med lige sider (se side 14-15)

Skuffesokkel med 23 cm ramme højde
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Akva Lyra

Dekorative stikninger

• Rammen er betrukket med kunstlæder eller stof
for individuelt design.
• Kunstlæder tilbydes altid med stikninger, som også
gerne kan være i en kontrastfarve.
• Den kompromisløse, solide konstruktion tillader
indbygning af det tradtionelle hardside system.

Akva Lyra

• Sokkel (leveres i fire højder) fås også med skuffer.

Skuffesoklen giver masser af opbevaringsplads

• Den stabile LYRA-ramme muliggør en liggeflade af
vand helt ud til sengens kanter.
• Som altid hos Akva vælger du dit eget individuelle
madrassystem og dæmpning, så du opnår maksimal
søvnkomfort.
• Mulig hovedgavl: Lyra (tilbydes kun med hovedgavl)

LYRA forener et stilrent design med kompromisløs liggekomfort, og den er
særdeles velegnet til mindre soveværelser. LYRA kombinerer de oprindelige
hardside vandsenges enkle sovekomfort med nutidens teknologi. Et geometrisk,
ungt design, der afspejler en klar, stilren linjeføring. Leder du efter en traditionel
vandseng i moderne design, er LYRA det helt rette valg for dig.

Skufferne forsvinder ind under sengerammen

Fås som hardside
(se side 14–15)
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Akva Soft
• SOFT Q: Vandmadrassens lige snit er ensbetydende
med større vandmængde og dermed større liggekomfort.
• Som altid hos Akva vælger du dit eget individuelle
madrassystem og dæmpning, så du opnår maksimal
søvnkomfort.
Sokkel med opbevaringsplads
og med aftageligt frontpanel

Fås som softside-madras med skrå sider
og som SOFT Q med vandmadras med lige sider
(se side 14–15)

... eller med skuffer

junior
Akva Soft
Tradition udenpå, innovation indeni. I en SOFT Q gemmer der sig en nyudviklet
rammeteknik: en skumramme med et lige snit, hvilket betyder en større liggeflade. En SOFT Q har en behagelig siddekant og en yderst stabil konstruktion.

Den, der sætter hele verden på den anden
ende om dagen, fortjener en modsvarende ro
om natten. En JUNIOR sikrer b ørnene en rolig og uforstyrret søvn, og om dagen kan den
bruges som hoppeborg under leg og tumlen.

Fås som softsidemadras med skrå sider
(se side 14–15)
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Inside
INSIDE er den ideelle løsning for alle, der ønsker komforten med en vandmadras,
men ønsker at beholde deres nuværende sengeramme. Her udskifter du bare din
almindelige madras med systemet INSIDE og får dermed en vandmadras uden at
skulle lave gennemgribende forandringer i dit soveværelse.

Akva Baby
En rolig og naturlig søvn for de 0-3-årige. Vandmadrassen BABY tilpasser sig dit barns krop og støtter den
optimalt som i mors mave. Det behagelige resultat?
Dit barn vågner ikke så tit, har en dybere og roligere
søvn. Det samme kan mor og far så også glæde sig til.

to-delt skum soft-ramme

Vandsengen bærer sig selv og er
derfor velegnet som „seng i sengen.“

• Kan indbygges i næsten alle standardsengerammer.

AKVA babymadrassens indre

tilbydes i
størrelserne
55 x 115 cm,
60 x 120 cm eller
70 x 140 cm

Tilbydes som Inside med konisk vandmadras
og Inside Q med lige skåret vandmadras
(se side 14–15)

• Softsiderammens kant er behagelig at sidde på.

• INSIDE fremstilles i mange standardstørrelser. Du finder derfor
altid en, som passer til din eksisterende eller fremtidige sengeramme.

• Den to-delte skumramme gør den
særdeles let at lægge sengetøj på.

• Også som Inside Q, vandmadrasser med lige sider.

• Fås med reduceret skum i hovedog fodende og en forlænget liggeflade.

• Optimal støtte og en rolig søvn.
• Med Øko-Tex-Standard 100 (produktklasse 100, som er egnet til
babyer og småbørn), er både madras og betræk garanteret fri for
sundhedsskadelige stoffer.

• Som ved alle andre AKVA-vandsenge gælder: perfekt hygiejne og
antiallergisk, fordi betrækkene kan
vaskes, og madrasserne tørres af.

• Et isolerende lag over vandmadrassen overflødiggør brugen af et varmelegeme.

• Opbygningen af en AKVA-babymadras gør det umuligt for husstøvmider at trænge ind.
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Mt. Thomas (22 cm bredere end sengen)

Mt. Cook

Mulighed for tilkøb af dekorationsknapper

hovedgavl
mt. Ventoux
Comfort

Atlas

Ural / Ural Comfort

Olympus (dybde 10 cm, 13 cm bredere end sengen)
Mt. Ry* (dybde 10 cm, 22 cm bredere end sengen)

Plateau (dybde 4 cm, 10 cm bredere end sengen)

* Kan kun kombineres med Nordic (Select) (Q) eller Modulex (Select) (Q)

Mt. Ventoux

HovedgAvLe
til sengemodellerne DECO, NORDIC (Q),
BoxBed II (Q), Modulex (Q), Modulex
Select (Q), SOFT (Q) og JUNIOR

Mulighed for tilkøb af puder

Everest

Med justerbare puder (gas eller mekanisk)

Alle sengeborde og hovedgavle vist på disse sider kan individuelt
tilpasses, så de matcher dine helt egne drømme for netop din
seng, og billederne er et udvalg af alle de muligheder og kombinationer, vi tilbyder.
Din krop forkæles med dyb, uforstyrret søvn, mens dit soveværelse er blevet en rigtig eye catcher.

Når du vælger sengemodellerne NORDIC (SELECT) og
MODULEX (SELECT) med en hovedgavl, får du automatisk
men længere vandmadras og dermed en længere liggeflade.

DECO Puder

fås i følgende størrelser:
60 x 40 cm og 54 x 96 cm

K2

Mulighed for tilkøb af dekorations knapper
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Natborde

Kommode, her vist
med 2 skuffer

med 1 eller 2 skuffer, push-to-open,
dekor eller bøgefinér

Cube
Natbordet fås i tre højder: 43 cm,
50 cm og 57 cm og er dermed kompatibelt med enhver vandsengemodel. Polstret med kunstlæder, ægte
læder eller stof.
Natborde i 3 højder (45, 50 eller 57 cm)
og 9 forskellige dekoroverflader eller bøgefinér

Sengebænke
ekstra opbevaringsplads

Sengebænk i 3 højder passende til din
AKVA vandseng

Kommoder
Kommoder i 50 eller 100 cm bredde,
forskellige skuffestørrelser, soft-close funktion, solidt fastskruet bagside.
Findes i flere forskellige dekor varianter samt i fineret bøge og ege farver.
(Mulighed for specialmål)
Akva Nori (Rammehøjde 31 cm)
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PLEJEPRODUKTER

TILBEHØR til VANDSENGEn

En Vandmadras fra Akva er et kvalitetsprodukt. Levetiden er dog afhængig af den
korrekte pleje som ved så mange andre produkter. Derfor har AKVA udviklet en række
produkter, som medvirker til at du får glæde
af din vandseng i mange år fremover. Regelmæssig pleje giver dig sikkerhed samt sikrer
En LE Topper er en isoleringstop, der består af en „lomme“ indeholdende EUCAFEEL® skum. Toppen lynes
på mellem sengebetrækkets over- og underdel. En LE
Topper tilfører endnu mere blødhed og dejlig komfort til
alle Akva vandsenge og kan naturligvis installeres i alle
eksisterende senge. EUCAFEEL® skummet er trykaflastende, særligt åndbart og temperaturregulerende,
idet det effektivt absorberer fugt. På grund af toppens
høje isoleringsevne, sparer du energi, og varmelegemet
kan, hvis du ønsker det, sættes på en lavere temperatur
eller evt. helt slukkes.

AKVA Komfort Top

den bedst mulige hygiejne.

Du sparer megen tid samt letter pleje og rengøring af
din seng med dette produkt. Det vaskbare beskyttelseslag lynes nemt på det eksisterende sengebetræk.
Herefter vil hudceller og støv ikke længere kunne trænge igennem og ned til vandmadrassen.

LE Topper (isolerings top)

Massagesystemer

Vandhovedpude

AKVA SOUND

Long Life

AKVA PROTECT Topliner

Vi kan tilbyde dig to forskellige massagesystemer til din
vandseng:
1. Massagesystemet til indbygning under vandmadrassen, hvor du med fjernbetjeningen kan indstille forskellige massagegrader og -programmer.
2. Det direkte massagesystem Sense 8 er en massagemåtte, som du kan anvende ved at placere den på din
vandseng. Den kan eksempelvis dog også anvendes på
din sofa.

En vandhovedpude er vejen til komplet afspænding af
nakke og rygrad. Hovedpuden former sig efter nakken,
og puden opvarmes af vandmadrassen. Puden betyder
ren velvære og afspænding af dine nakkemuskler.
Den individuelle komfort reguleres over vandmængden
– nøjagtigt som med vandmadrassen. Pudens betræk
kan vaskes, og vinylen tørres af, så også her er hygiejnen
i top.

Skal det være ekstra blødt og hyggeligt? Så er komfort top det helt rigtige til dig. Overdelen er fyldt med
kraftige fiber og virker derfor dæmpende og varmeregulerende. Fiberfyldningen gør det desuden lettere at
komme ind og ud af sengen.

Din vandseng kan tilføre helt nye dimensioner til oplevelsen af en film eller musik. Med AKVA Soundlydsystemet hører du ikke kun lydene med dine ører.
Du mærker dem også i din krop. Det innovative system
overfører lyde og filmeffekter til kroppen som vibrationer gennem vandet. Du har aldrig før oplevet din favorit
film eller din favorit musik så intenst.

Akva Guard

Påfyldes en gang om året
for at holde vandet rent.

Forsegler madrassens
overflade og forlænger
således vinylens levetid.

Vinyl Wash

Care Kit

Biologisk nedbrydeligt
rengøringsmiddel til vandmadrassens overflade.

Komplet sæt med Long
Life, AKVA Guard og
Vinyl Wash.
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Se efter dette logo!

Tekstiler og
overfladebehandlinger
Du kan se alle vores nuværende tekstiler
til polstring, vores ægte læder samt kunstlæderfarver, vores udvalg af, dekorfarver
samt vores, træsorter, på vores hjemmeside – www.AKVA.com

43

Varmen virker afslappende
og bidrager til, at du hurtigt
falder til ro

unik trykaflastning
En vandmadras tilpasser sig
kroppens form og giver dig
enestående støtte

allergivenligt søvnmiljø
Vandmadrassen kan rengøres
og holdes fri for allergener

øko-tex standard 100
Tekstiler og vinyl er testet fri
for sundhedsskadelige
stoffer og godkendt til babyer

ftalatfri vinyl

Vores ftalatfri vandmadras er
blødgjort med den miljøvenlige
blødgører Mesamoll II

passioneret håndværk
Vores senge og vandmadrasser
produceres på vores egen
fabrik i Ry.

AKVA® Waterbeds A/S
Boeletvej 25
DK-8680 RY
Tel +45 86 89 34 00
Fax +45 86 89 34 33
www.AKVA.com
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