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BEDS OF NORWAY
I det fantastiske landskab blandt romsdalske fjelde og norske fjorde begyndte en drøm at tage form i 1969.
Drømmen om sengen, der skulle give det norske folk den bedste søvn.
Siden har Wonderland stået bag mange banebrydende innovationer indenfor senge, søvn og restitution.
Vi skabte den allerførste kontinentalseng i Skandinavien, og vi står bag innovationer som skulderzone,
justerbar fasthed og vaskbare tekstiler ved 60°C.

WONDERLANDS
UNIKITETER

DU ER UNIK - DET BØR
DIN SENG OGSÅ VÆRE
Wonderland Beds tilbyder personligt tilpassede senge. Du kan designe din seng
efter ønske med forskellige designben, flotte hovedgavle og mange moderigtige
og bæredygtige tekstiler i flere farver. Yderligere kan sengen tilpasses netop dig ved
at vælge mellem mange størrelser, flere fastheder og forskellige komfortniveauer.
Prikken over i’et er, at størsteparten af alle Wonderland Beds sengene har en
helt unik justerbar zone ved hoften. Ved at justere fastheden under hoftepartiet,
reguleres hvor dybt hoften skal synke ned i forhold til skulderen. Sengen tilpasses
netop den enkelte krop og de individuelle behov, og fastheden kan efterjusteres
med tiden, når kroppen forandrer sig ved f.eks. graviditet, rygproblemer og lignende.

J U S T E R B A R FA S T H E D

SMIDIG SKULDERZONE

For at du skal sove bedst muligt natten
igennem og vågne frisk og udhvilet, er det
vigtigt at finde en liggestilling, hvor rygsøjlen er så lige som mulig.
Ved at justere fastheden under hoftepartiet
regulerer du, hvor dybt hoften skal synke i
forhold til skulderen. Sådan tilpasses sengen til netop din krop og dit individuelle
behov.

De fleste af os foretrækker at ligge på siden,
når vi skal sove. Der bliver derfor nemt et
ubehageligt tryk mod skulderen og en rygsøjle, der buer. Det er vigtigt, at din rygsøjle ligger lige, så du får optimal restitution i
hele rygsøjlen, mens du sover.
Alle Wonderland senge har derfor en ekstra
blød skulderzone. Den bevirker, at din skulder synker ned i sengen, således at du får
rigtig aflastning for nakke, skulder og ryg.

VENDBAR

VA S K B A R E T E K S T I L E R

Ved at vende madrassen forlænger du sengens levetid og sikrer, at du beholder komforten år efter år. Du kan vende den anden
siden op samt bytte hoved- og fodende.
Ved at gøre dette et par gange om året, får
du en madras, der giver dig samme gode
komfort i særdeles lang tid. Velcro og lynlås
på tekstilerne gør det nemt at vende madrassen.

En ren seng giver dig bedre søvnkomfort.
Støv og mider forekommer naturligt i vores
miljø og må fjernes med rengøring og vask.
Derfor er tekstilerne i en Wonderland seng
aftagelige og kan vaskes ved 60°C. Delbar
lynlås og velcrobånd gør vasken nemmere.

Med andre ord Wonderland sengen er unik som dig!
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WONDERLANDS UNIKITETER

MILJØ &
BÆREDYGTIGHED
FJ E D R E

L AT E X

Fjedrene i madrassen er udviklet i Norge og produceret i Danmark. Fabrikken startede i 1950´
erne og er i dag en topmoderne produktion med
flere miljø -og kvalitetscertifikater.

Latex i sengens polstring og i topmadrasserne er
miljø-certificeret og sammenlignet med mange
latex-varianter har Pulse® Latex en mere miljøvenlig produktionsproces, hvor energiforbruget
er begrænset til et minimum. Pulse® Latex bruger kun 1/3 energi til produktionen sammenlignet med andre traditionelle latex-typer.
Pulse® Latex er svanemærket.

TRÆ
Alle senge rammerne har FSC mærkning, hvilket
betyder, at der ikke fældes mere træ end skoven
kan nå at reproducere, og er samtidig en garanti
for at hverken dyr eller mennesker lider overlast
og er tilstrækkeligt beskyttet.

TEKSTIL
Tekstiler på sengen er miljøcertificerede, ydermere er størsteparten af vores tekstiler geanvendelige og produceret udelukkende af overskudsmaterialer og uden brug af vand i produktionen.

MILJØCERTIFICERET
VIRKSOMHED
Vi har vores fabrik i Åndalsnes på vestkysten af Norge - midt i en vild og smuk
natur, som giver os masser af inspiration. Vi ønsker at bidrage til en bæredygtig
udvikling ved at vælge materialer og produktionsmetoder, som begrænser
vores miljøaftryk. Vores senge skal have lang levetid og give de bedste forudsætninger for god søvn og et sundt sovemiljø.
Vi har selv store krav til, at materialerne vi vælger, har de rigtige egenskaber.
Materialernes miljøcerticeringer skal være anerkendte miljøstandarder, der
testes og udføres af en uafhængig tredjepart. Dette sikrer, at vores materialer
opfylder strenge miljøkrav.
En seng, som produceres i moduler, er et godt valg for både dig og miljøet.
De enkelte dele kan udskiftes efter behov, hvilket giver bedre kildesortering og
genanvendelse.

SKUM
Hyperflex skum som bruges i madras og topmadras er certificeret af CertiPUR®, som sikrer produktion uden brug af tungmetaller, blødgørende
kemikalier og uden farvestoffer, som er allergifremkaldende som beskrevet i EU-lovgivningen.

Wonderland Beds er Miljøfyrtårn-certificeret.
At være Miljøfyrtårn indebærer et systematisk arbejde med miljøhensyn i hverdagen og satsning på en mere miljøvenlig drift og arbejdsmiljø.

EMBALLAGE
Wonderland Beds er medlem af Grønt Punkt
Norge, hvilket betyder, at vi tager miljøansvar
for retur og genvinding af emballage.

MILJØ & BÆREDYGTIGHED
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MILJØCERTIFICERET VIRKSOMHED

NATURLIG
VENTILATION

PULSE
NATURLATEX

En Wonderland seng ventilerer helt naturligt.

Svanemærket PULSE latex er en af verdens bedste naturlatex kvaliteter.

Madrasser med fjedre ventilerer op til 28% bedre end madrasser uden fjedre med
solide/kompakte kerner*
Fjedermadrassen giver helt naturlig ventilation, da luften inden i og mellem
fjedrene, samt de åndbare tekstilposer, forhindrer ophobning af varme og fugt
sammenlignet med madrasser uden fjedre og med solide kompakte materialer.
Fjedrene tillader luften at strømme igennem madrassen, køler overfladen med en
hurtigere hastighed og fordamper fugt, det vil sige varme og fugt, som kommer
ned i madrassen, kommer hurtigt ud igen.

Wonderland er lidenskabeligt optaget af at lave produkter, som giver den
bedste søvn. Med Pulse Latex i topmadrassen får du det seneste inden for latex
teknologien, som vil give dig en overlegen sovekomfort og et perfekt soveklima.
Pulse Latex er en enestående kvalitet med unikke egenskaber som ventilerende,
fugttransporterende, særdeles god føjelighed, optimal trykaflastning og lang
holdbarhed.
Pulse Latex har en unik cellestruktur med millioner af små luftbobler, som giver
topmadrassen en unik spændstighed og ventilation.
En nyudviklet teknologi, som giver den mest smidige, miljøvenlige og holdbare
latex, der er blevet lavet indtil nu. Pulse Latex produceres under miljøvenlige
og bæredygtige forhold, hvor bl.a. energiforbruget er reduceret til et minimum.

Kombineret med en Wonderland Beds topmadras med den helt unikke PULSE
naturlatex sikres optimal ventilation i hele sengen.
Læs mere om pulse latex side 39
Størsteparten af alle Wonderland senge har aftageligt tekstil på hele sengen, som
er vaskbart ved 60oC, dette sikre muligheden for en sund, ren og hygiejnisk seng.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

* Forskning udført af Kansas state University og Institute of Environmental Research Kikde
Leggett & Platt, producent af fjeder, Tistrup, danmark

INDHOLD
& MATERIALER

Wonderland Beds topmadrasser er produceret efter svanemærkets strenge 		
krav til råvarer, energi og kemikaliebrug samt tryghed og kvalitet ved brug
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Polstering
Vores madrasser er polsteret med latex eller hyperflex skum for at give optimal
føjelighed, trykaflastning og det bedste soveklima.
Topmadrasser
Læs mere side 38-39.
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P U L S E L AT E X

E
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Pocket fjedre
Wonderland Beds tre fjedresystemer er specielt udviklet af os, for at give vores
senge den helt optimale støtte, aflastning og komfort, i kombination med alle andre materialer i hele sengen. De tre fjedresystemer har hver deres egen egenskab,
som sikrer støtte og komfort, der passer til alle.
Alle fjedrene er produceret i Danmark og i samarbejde med en af markedets største og mest erfarne fabrikker.

11

Unik ventilation
Optimal fugttransport
Særdeles føjelig
Reducerer trykpunkter til et minimum
Enestående holdbarhed
Naturlig antibakteriel
Naturlig modstandsdygtig mod støvmider
Bæredygtig
Miljøvenlig

TIPS TIL VALG AF
RIGTIG SENG

VÆLG RIGTIG
SENGETYPE

Over 50 års erfaring forpligter!
Vi ved, hvordan en seng skal bygges i kombinationen af de rigtige materialer og
gode råvarer. Vi har lært, at der er mange forskellige ønsker og krav til hvordan
sengen skal bruges.

Kontinentalseng
Kontinentalsenge består af 3 til 4 lags affjedring, som giver mere dybde og
endnu mere aflastning.
• Vælg mellem Wonderlands kontinentalsenge med forskellige fjedersystemer
og find den kontinental seng, som passer til din ønskede liggekomfort i
kombination med en af Wonderland Beds 3 forskellige latex topmadrasser.

Man køber ikke en ny seng ret ofte, og derfor skal man finde den seng, som
dækker de vigtigste behov, der hvor man er i livet lige nu.

Boxseng
Boxsenge består af 2 lags affjedring, som giver mindre dybde og fastere liggekomfort end en kontinentalseng.

Med alderen ændres kravene til sengens egenskaber. Kroppen ældes og skavankerne bliver mere og mere fremtonende i forhold til da man var yngre, hvor
alle kroppens muskler og led blev brugt og trænet regelmæssigt.

• Vælg mellem Wonderlands Beds boxsenge med forskellige fjedersystemer og
find den boxseng, som passer til din ønskede liggekomfort i kombination
med en af Wonderland Beds 3 forskellige latex topmadrasser.
• Wonderland Beds boxsenge har samme opbygning og liggekomfort som
elevationsseng 342/412. Boxsengen har dog ikke mulighed for at hæve og
sænke hoved -og fodende.

Krav og ønske til en seng går ikke altid hånd i hånd.
En elevationsseng kan f.eks. være ideel, når baby skal ammes om natten eller
man vil hæve ryggen for at læse, arbejde eller se en film, men knap så praktisk
hvis ens sovemønster er at ligge tæt på midten af dobbeltsengen.
Dobbeltsenge med 2-delt madraskerne eller 2 madrasser er på en måde en
egoist seng, hvor man kort kan mødes på midten af dobbeltsengen og derefter
lægge sig til at sove på hver sin side af dobbeltsengen.
Senge med 2-delt madraskerne eller to separate senge anbefales klart til de personer, hvor behovet for optimal og individuel tilpasning af fasthed, støtte og
aflastning er førsteprioritet.

Elevationsseng
Elevationssenge model 342/412 består af 2 lags affjedring som giver samme
liggekomfort som en boxseng med mindre dybde og fastere følelse end en kontinentalseng.
Elevationsseng model 532 består af 2 lags fuldhøjde fjedre, som giver samme
liggekomfort som en kontinentalseng, mere dybde og endnu mere aflastning.

Senge med ét helt madrasindlæg er klart en fordel til de personer, hvis sovemønster er at ligge tæt eller vil bruge dobbeltsengens midte mere end normalt. I senge med ét helt madrasindlæg fra bredde 160 cm, kan man stadigvæk
vælge den fasthed, man ønsker i hver sin side af madrassen.
Der vil naturligvis være en overgang på midten af sengen ved valg af forskellige
fastheder. Vi anbefaler helst samme fasthed på hele madrassen.

Hæv ryggen for bedre vejrtrækning og reducér snorken.
Hæv fodenden for at aflaste muskler omkring hofte og ryg.
Hæv ryg og fodende for hurtig restitution efter en aktiv dag, bedre blodcirkulation og roligere puls, så du hurtigere kommer i søvnmodus.
• Vælg mellem Wonderlands Beds elevationssenge med forskellige fjedersystemer og bunde, og find den elevationsseng, som passer til din ønskede
liggekomfort i kombination med en af Wonderland Beds tre forskellige latex
topmadrasser.

TIPS til afprøvning af seng
Sover du på siden?
For at få den bedste søvnkvalitet skal du tjekke, at
rygsøjlen er lige.
Sengens skulderzone skal være så blød som
muligt for at hjælpe skulderen ned i sengen.
Hoftezonen skal være fastere for at kunne støtte
det tunge hofteparti, så rygsøjlen er lige.

VÆ LG R I G T I G S E N G
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VÆ LG R I G T I G S E N G E T Y P E

VIDSTE DU
Hvis du ændrer behovet for en anden støtte eller
fasthed af sengen efter fx. 3 år, 7 år eller 15 år,
så har vi sikret dig muligheden for at ændre på
dette! Wonderland Beds giver dig tryghed i 15
år efter dit sengekøb til, at du har mulighed for
at købe et nyt madrasindlæg, som passer ind i
betrækket på din seng, til en reduceret pris.
Godt for dig og godt for miljøet.
Læs mere side 50

WONDERLAND
KONTINENTALSENGE
I over 30 år har Wonderlands kontinentalsenge markeret sig indenfor god søvn i hele Skandinavien.
1988 lancerede Wonderland sin første kontinentalseng, den første kontinentalseng i Norge og efterfølgende til resten af Skandinavien, og det er blevet til titusindvis af kontinentalsenge siden.
Ideen med kontinentalsenge er at tilføre sengen endnu mere aflastning ved at de ovenpå hinanden liggende fjedersystemer,
fælles aflaster trykket fra kroppen.
Der er forskellige komfortniveauer og alle har affjedrende lamelbund med justerbar fasthed til hoften samt aftageligt tekstil,
som er vaskbart ved 60°C.
Wonderland Beds kontinentalsenge er en kombination af et designmøbel, skøn komfort og vores unikke individuelle tilpasning.
DESIGN DIN KONTINENTALSENG, se mere side 40-41.
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K O N T I N E N TA L S E N G E

PRODUKTFORDELE
JUSTERBAR FASTHED
Juster fasthed under hoftepartiet.
Giver plads til hoften og bedre aflastning
SMIDIG SKULDERZONE
Giver mindre tryk mod skulderen og bedre
aflastning for ryg og nakke
VENDBAR
Forlænger sengens levetid og giver samme komfort
år efter år
VASKBARE TEKSTILER
Giver en seng som altid er ren og behagelig at sove i
Exclusive Pocket i hoved- og undermadras
• 11 + 8 fjedervindinger
• 2 fastheder - Medium, Fast
Active Support

Fine wire Technology

Sengens opbygning
1

2
Horizion gavl*, tekstil Air, ben Cone Oak 13 cm
*Gavl skal stå i spænd mellem sengen og væggen, fritstående eller montering på seng eller væg er ikke muligt.

3

1 Hovedmadras
Sensetive pocket 11 vindinger er baseret på Active
Support Teknologi, hvor hver enkelt fjeder arbejder
aktivt for at give dig rigtig støtte.
Fire gange så mange fjedre som er ultra tynde
gør, at de arbejder mere nuanceret ned i mindste
detalje, og giver en dæmpet og rolig følelse.
Symmetrisk opbygget med 5 zoner, blød ved skulderen og fast ved hoften, latexpolsteret på begge
sider.
2 Undermadras
Exclusive pocket 8 vindinger er et eksklusivt fjedersystem, som giver den bedste sovekomfort med
progressiv støtte og ekstra trykaflastning
Fjedrene er udformet så de altid giver ekstra aflastning og en behagelig velkomst (soft touch), blødere
i toppen, mens de bliver mere faste og støttende, jo
mere de belastes (progressive).
Symmetrisk opbygget med 5 zoner, blød ved skulderen og fast ved hoften, skumpolsteret på begge
sider.

W 1 2 K O N T I N E N TA L
Wonderland W12 kontinentalseng - kombinerer det bedste indenfor fjedermadrasser
W12 består af tre lag affjedring - Sensitive Pocket - fire gange så mange fjedre - med latex polstring i hovedmadrassen samt
basen med 8 vindings Exclusive Pocket, giver sengen en dejlig dæmpet og rolig liggekomfort. Begge lag fjedre er med Wonderlands ekstra bløde skulderzone. Sengen har også et lag fjedrende trælameller i bunden med justerbar fasthed under hoften, der
gør det muligt at tilpasse sengen til netop dit behov og din liggestilling. Alt dette i kombination giver mulighed for støtte og
aflastning af kroppen helt ned til mindste detalje.

3 Bundramme
Massivt fyrretræ med formspændte fjedrene
trælameller og justerbar fasthed ved hoftezonen.

Kombiner med en af Wonderland Beds Svanemærket PULSE naturlatex topmadrasser, se side 38-39.
Alle tekstiler på sengen og topmadrassen er aftagelige og kan vaskes ved 600C, så du altid har en ren og behagelig seng at sove i.

Mål og flere specifikationer, se side 46

W 1 2 K O N T I N E N TA L
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W 1 2 K O N T I N E N TA L

S O N AT E K O N T I N E N TA L
Wonderland SONATE kontinentalseng – Perfekt harmoni mellem aflastning og føjelighed
Sengen har tre lag affjedring - vores mest eksklusive Pocket affjedring i hovedmadrassen og vores standard pocket i undermadrassen, som forener aflastning med føjelighed.
Exclusive Pocket er en progressiv fjeder, som er særdeles blød i toppen, mens den bliver fastere, jo mere den belastes.
Sengen har også et lag fjedrende trælameller i bunden og justerbar fasthed under hoften, så sengen kan tilpasses til netop din
krop og dit individuelle behov. Sammen med latex i hovedmadrassens polstring og en særdeles blød og føjelig skulderzone,
sikrer dette en liggestilling, som giver optimal aflastning for nakke, skulder, lænd og ryg.

PRODUKTFORDELE
JUSTERBAR FASTHED
Juster fasthed under hoftepartiet.
Giver plads til hoften og bedre aflastning

Kombinér med en af Wonderland Beds svanemærkede PULSE naturlatex topmadrasser, se side 38-39.
Alle tekstiler på sengen og topmadrassen er aftagelige og kan vaskes ved 600C, så du altid har en ren og behagelig seng at sove i.

SMIDIG SKULDERZONE
Giver mindre tryk mod skulderen og bedre
aflastning for ryg og nakke
VENDBAR
Forlænger sengens levetid og giver samme komfort
år efter år
VASKBARE TEKSTILER
Giver en seng som altid er ren og behagelig at sove i

8
+8

Exclusive Pocket i hovedmadras
Standard Pocket i undermadras
+5
+5
• 8 + 5 fjedervindinger
• 3 fastheder - Medium, Fast, X-fast

8
+5

6

5

Sengens opbygning
1

2

3

1 Hovedmadras
Exclusive pocket 8 vindinger er et eksklusivt fjedersystem, som giver den bedste sovekomfort med
progressiv støtte og ekstra trykaflastning
Fjedrene er udformet så de altid giver ekstra aflastning og en behagelig velkomst (soft touch), blødere
i toppen, mens de bliver mere faste og støttende, jo
mere de belastes (progressive).
Symmetrisk opbygget med 5 zoner, blød ved skulderen og fast ved hoften, latexpolsteret på begge
sider.
2 Undermadras
Standard pocket 5 vindinger er et særdeles godt
fjedersystem, som giver god føjelighed og dybde.
Fjedrene er udformet så de har god tilpasningsevne
og aflastning
Symmetrisk opbygget med 5 zoner, blød ved skulderen og fast ved hoften, skumpolsteret på begge
sider.
3 Bundramme
Massivt fyrretræ med formspændte fjedrene
trælameller og justerbar fasthed ved hoftezonen.

Mål og flere specifikationer, se side 46

Pique gavl*, tekstil Soil, Cone ben Black 16 cm.
*Gavl skal stå i spænd mellem sengen og væggen, fritstående eller montering på seng eller væg er ikke muligt.

S O N AT E K O N T I N E N TA L
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S O N AT E K O N T I N E N TA L

PRODUKTFORDELE
JUSTERBAR FASTHED
Juster fasthed under hoftepartiet.
Giver plads til hoften og bedre aflastning
SMIDIG SKULDERZONE
Giver mindre tryk mod skulderen og bedre
aflastning for ryg og nakke
VENDBAR
Forlænger sengens levetid og giver samme komfort
år efter år
VASKBARE TEKSTILER
Giver en seng som altid er ren og behagelig at sove i

8
+8

8
+5

Comfort Pocket i hovedmadras
Standard Pocket i undermadras
+5
• 6 + 5 fjedervindinger
• 3 fastheder - Medium, Fast, X-fast

6
+5

5

Sengens opbygning
1

2

3
Harlequin gavl*, tekstil Harlequin River, ben Triago Brass 13 cm.
*Gavl skal stå i spænd mellem sengen og væggen, fritstående eller montering på seng eller væg er ikke muligt.

1 Hovedmadras
Comfort pocket 6 vindinger er et forfinet fjedersystem, som giver umiddelbar fasthed uden at gå
på kompromis med støtte, komfort og kvalitet
Fjedrene er udformet så de giver maksimal tilpasningsevne og samtidigt stabilitet, sammenlignet
med traditionelle pocket fjedre.
Symmetrisk opbygget med 5 zoner, blød ved skulderen og fast ved hoften, latexpolsteret på begge
sider.
2 Undermadras
Standard pocket 5 vindinger er et særdeles godt
fjedersystem, som giver god føjelighed og dybde.
Fjedrene er udformet så de har god tilpasningsevne
og aflastning
Symmetrisk opbygget med 5 zoner, blød ved skulderen og fast ved hoften, skumpolsteret på begge
sider.

Pique gavl, Cone ben whitewashed m. support leg 13 cm, Blush tekstil

M E D L E Y K O N T I N E N TA L

Wonderland MEDLEY kontinentalseng – Forener stabilitet med fasthed og føjelighed
Sengen har tre lag affjedring – vores Comfort Pocket i hovedmadrassen og vores standard pocket i undermadrassen, som
sammen giver umildbar fasthed og samtidig afbalanceret føjelighed.
Comfort Pocket er en forfinet fjeder, som er ekstra spændstig og har samtidig ekstrem god tilpasningsevne, fjederen har en
tilpas kompakthed uden at gå på kompromis med støtten og komforten.
Sengen har også et lag fjedrende trælameller i bunden og justerbar fasthed under hoften, så sengen kan tilpasses til netop din
krop og dit individuelle behov. Sammen med latex i hovedmadrassens polstring og en særdeles blød og føjelig skulderzone,
sikrer dette en liggestilling, som giver optimal aflastning for nakke, skulder, lænd og ryg.

3 Bundramme
Massivt fyrretræ med formspændte fjedrende
trælameller og justerbar fasthed ved hoftezonen.

Mål og flere specifikationer, se side 46

Kombinér med en af Wonderland Beds svanemærkede PULSE naturlatex topmadrasser, se side 38-39.
Alle tekstiler på sengen og topmadrassen er aftagelige og kan vaskes ved 60 C, så du altid har en ren og behagelig seng at sove i.

M E D L E Y K O N T I N E N TA L
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M E D L E Y K O N T I N E N TA L

VIDSTE DU
Hvis du ændrer behovet for en anden støtte eller fasthed af sengen
efter fx. 3 år, 7 år eller 15 år, så har vi sikret dig muligheden for at
ændre på dette! Wonderland Beds giver dig tryghed i 15 år efter dit
sengekøb til, at du har mulighed for at købe et nyt madrasindlæg,
som passer ind i betrækket på din seng, til en reduceret pris.
Godt for dig og godt for miljøet.
Læs mere side 50

WONDERLAND
BOXMADRASSER
Wonderlands boxmadrasser repræsenterer den typiske nordiske stil med rene linjer og høje ben.
Udtrykket er enkelt og elegant. Komforten er fantastisk og støtter kroppen rigtigt godt. Boxmadrasser er at fortrække,
hvis sengen ikke skal have samme dybde som kontinentalsenge, helt uden at gå på kompromis med kvaliteten og støtte.
Boxmadrassen har et vendbart Pocket fjederindlæg, så du med mellemrum kan vende indlægget for at forlænge sengens
komfort og levetid. Alle vores modeller har affjedrende bund med justerbar fasthed, så du får Wonderland sengens
unikke personlige tilpasning.
DESIGN DIN BOXSENG se mere side 40-41.
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BOXMADRASSER

S O N AT E B O X M A D R A S H I G H
Wonderland SONATE Box - hører til blandt toppen af boxmadrasser
Sengen har to lags affjedring. Exclusive Pocket, vores mest eksklusive fjedersystem, og fjedrende trælameller.
Exclusive Pocket er en progressiv fjeder med hele 8 vindinger, som er særdeles blød i toppen, mens den bliver fastere, jo mere
den belastes. Exclusive Pocket giver en blød og behagelig liggekomfort, men samtidig fast og støttende for de tungere kropsdele. Latex i polstringen gør madrassen følsom, sikrer god spændstighed og en lang levetid.
Fjedrende trælameller med justerbar hoftezone, så fastheden omkring den nedre del af ryggen kan tilpasses dit behov, og
Exclusive Pocket fjedersystem med ekstra blød skulderzone. Kombinationen af Exclusive fjedersystemet og de fjedrende
lameller giver en perfekt afbalanceret fasthed med en god dybde, ekstra aflastning og god støtte til kroppens tungere dele.

PRODUKTFORDELE
JUSTERBAR FASTHED
Juster fasthed under hoftepartiet.
Giver plads til hoften og bedre aflastning

Kombinér med en af Wonderland Beds svanemærkede PULSE naturlatex topmadrasser, se side 38-39.
Alle tekstiler på sengen og topmadrassen er aftagelige og kan vaskes ved 60°C, så du altid har en ren og behagelig seng at sove i.

SMIDIG SKULDERZONE
Giver mindre tryk mod skulderen og bedre
afslapning for ryg og nakke
VENDBAR
Forlænger sengens levetid og giver samme komfort
år efter år
VASKBARE TEKSTILER
Giver en seng som altid er ren og behagelig at sove i
Exclusive Pocket i hovedmadras
• 8 fjedervindinger
• 3 fastheder - Medium, Fast, X-fast

8

6

5

Sengens opbygning

1

2

1 Hovedmadras
Exclusive pocket 8 vindinger er et forfinet fjedersystem, som giver umildbart fasthed uden at gå på
kompromis med støtte, komfort og kvalitet
Fjedrene er udformet så de giver maximal tilpasningsevne og samtidigt stabilitet, sammenlignet med
traditionelle pocket fjedre.
Symmetrisk opbygget med 5 zoner, blød ved skulderen og fast ved hoften, latexpolsteret på begge sider.
2 Bundramme
Massivt fyrretræ med formspændte fjedrende
trælameller og justerbar fasthed ved hoftezonen.

Mål og flere specifikationer, se side 47

Horizion gavl*, tekstil Blush, ben Cone Black 19 cm.
*Gavl skal stå i spænd mellem sengen og væggen, fritstående eller montering på seng eller væg er ikke muligt.

S O N AT E B O X M A D R A S H I G H
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S O N AT E B O X M A D R A S H I G H

PRODUKTFORDELE
JUSTERBAR FASTHED
Juster fasthed under hoftepartiet.
Giver plads til hoften og bedre aflastning
SMIDIG SKULDERZONE
Giver mindre tryk mod skulderen og bedre
afslapning for ryg og nakke
VENDBAR
Forlænger sengens levetid og giver samme komfort
år efter år
VASKBARE TEKSTILER
Giver en seng som altid er ren og behagelig at sove i

8

Comfort Pocket i hovedmadras
• 6 fjedervindinger
• 3 fastheder - Medium, Fast, X-fast

6

5

Sengens opbygning

Alle
boxmadrasser
fås med HEL
LIGGEFLADE!
Læs mere side 10
Quilt gavl*, tekstil Haze, ben Cone Black 19 cm.
*Gavl skal stå i spænd mellem sengen og væggen, fritstående eller montering på seng eller væg er ikke muligt.

1

2

1 Hovedmadras
Comfort pocket 6 vindinger er et forfinet fjedersystem, som giver umildbart fasthed uden at gå
på kompromis med støtte, komfort og kvalitet
Fjedrene er udformet så de giver maximal tilpasningsevne og samtidigt stabilitet, sammenlignet med traditionelle pocket fjedre.
Symmetrisk opbygget med 5 zoner, blød ved
skulderen og fast ved hoften, latexpolsteret på
begge sider.
2 Bundramme
Massivt fyrretræ med formspændte fjedrende
trælameller og justerbar fasthed ved hoftezonen.
Mål og flere specifikationer, se side 47

MEDLEY BOXMADRAS HIGH
Wonderland MEDLEY Box - Behagelig komfort med fasthed og støtte
Boxmadrassen består af to lags affjedring. Comfort Pocket fjedersystem med Wonderlands ekstra bløde skulderzone og lamelbund med justerbar fasthed ved hoften. Dette giver en seng, som har en rigtig god evne til at tilpasse sig kroppens former, og
som giver støtte og trykaflastning på de rette steder. Sammen med latex i sengens polstring og Wonderlands unikke skulderzone, sikrer dette en liggestilling, som giver ekstra god aflastning for nakke og skulder samt en mere fast og støttende komfort
til nederste del af ryggen.
Comfort Pocket, vores mere støttende og faste fjedersystem, er et fjedersystem med 6 vindinger og latex polstring. Comfort
Pocket har en fantastisk evne til at støtte kroppens tungere områder, hvilket giver en lidt fastere og mere rolig liggekomfort.
Kombinér med en af Wonderland Beds svanemærkede PULSE naturlatex topmadrasser, se side 38-39.
Alle tekstiler på sengen og topmadrassen er aftagelige og kan vaskes ved 60°C, så du altid har en ren og behagelig seng at sove i.

MEDLEY BOXMADRAS HIGH
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MEDLEY BOXMADRAS HIGH

PRODUKTFORDELE
JUSTERBAR FASTHED
Juster fasthed under hoftepartiet.
Giver plads til hoften og bedre aflastning
SMIDIG SKULDERZONE
Giver mindre tryk mod skulderen og bedre
afslapning for ryg og nakke
VENDBAR
Forlænger sengens levetid og giver samme komfort
år efter år
VASKBARE TEKSTILER
Giver en seng som altid er ren og behagelig at sove i

6

Standard Pocket i hovedmadras
• 5 fjedervindinger
• 3 fastheder - Medium, Fast, X-fast

5

Sengens opbygning

1

2

1 Hovedmadras
Standard pocket 5 vindinger er et særdeles godt
fjedersystem, som giver god føjelighed og dybde.
Fjedrene er udformet så de har god tilpasningsevne og aflastning
Symmetrisk opbygget med 5 zoner, blød ved
skulderen og fast ved hoften, skumpolsteret på
begge sider.
2 Bundramme
Massivt fyrretræ med formspændte fjedrende
trælameller og justerbar fasthed ved hoftezonen.
W200 gavl*, tekstil Forest, ben Time 19 cm.
*Gavl skal stå i spænd mellem sengen og væggen, fritstående eller montering på seng eller væg er ikke muligt.

Mål og flere specifikationer, se side 47

FORTE BOXMADRAS HIGH
Wonderland FORTE Box – mere end bare standard
Boxmadrassen består af to lag affjedring. Standard Pocket fjedersystem med Wonderlands unikke skulderzone, samt lamelbund
med justerbar fasthed ved hoften. Dette sikrer en madrasserie med en ekstra god aflastning for skulder og nakke.
Tilsammen giver dette en seng, som har en betydelig bedre komfort og levetid end andre boxmadrasser i samme prisklasse.
Standard Pocket, vores føjelige og dybe fjedersystem, er et fjedersystem med 5 vendinger og Hyperflex skumpolstring. Standard
Pocket giver en virkelig god føjelighed i madrassen, der er perfekt, hvis du søger lidt ekstra smidighed med en god støtte.
Kombinér med en af Wonderland Beds svanemærkede PULSE naturlatex topmadrasser, se side 38-39.
Alle tekstiler på sengen og topmadrassen er aftagelige og kan vaskes ved 60°C, så du altid har en ren og behagelig seng at sove i.

FORTE BOXMADRAS HIGH
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FORTE BOXMADRAS HIGH

VIDSTE DU
Hvis du ændrer behovet for en anden støtte eller fasthed af sengen efter
fx. 3 år, 7 år eller 15 år, så har vi sikret dig muligheden for at ændre på
dette! Wonderland Beds giver dig tryghed i 15 år efter dit sengekøb til,
at du har mulighed for at købe et nyt madrasindlæg, som passer ind i
betrækket på din seng, til en reduceret pris.
Godt for dig og godt for miljøet.
Læs mere side 50

WONDERLAND
ELEVATIONSSENGE

WONDERLAND
ELEVATIONSMADRASSER

Wonderlands elevationssenge kombinerer det bedste af Wonderlands
komfort med funktioner, der giver dig nye muligheder. På en elevationsseng
kan du med en trådløs fjernbetjening hæve og sænke ryg- og fodende efter
behov. Perfekt, hvis du trænger til at have benene lidt oppe efter en travl
dag, eller hvis du vil læse, se film eller måske har brug for et let hævet hovedgærde for bedre vejrtrækning.

1. SONATE - Exclusiv med 8 fjedervindinger
En særdeles eksklusiv vendbar madras med en overlegen liggekomfort. Progressive fjedre med hele 8 vindinger, som er
særdeles bløde i toppen, mens de bliver fastere, jo mere de belastes. Madrassen føles blød og behagelig, men samtidig fast
og støttende for de tungere kropsdele. Madrassen har Wonderlands helt unikke ekstra sensitive skulderzone.
Sammen med latex i madrassens polstring og den bløde skulderzone sikrer dette en liggestilling, som giver ekstra god
aflastning for nakke, skulder og ryg.

Elevationssengen giver dig langt mere funktion end en almindelig seng.
Elevationssengen er en kombination af en elevationbund og en vendbar
madras. I Wonderlands kollektion findes flere varianter af elevationsbunde
og vendbare madrasser med forskellige komfortniveau, som du kan kombinere efter dit helt personlige behov.

Fasthed: medium, fast og x-fast
Liggekomfort: afbalanceret fasthed med lidt dybde og ekstra støtte og trykaflastning
2. MEDLEY - Comfort med 6 fjedervindinger
MEDLEY vendbar har en fantastisk god evne til at tilpasse sig kroppens former og give støtte på de rigtige steder.
Madrassen har Wonderlands helt unikke ekstra sensitive skulderzone. Sammen med latex i madrassens polstring og den
bløde skulderzone sikrer dette en liggestilling, som giver ekstra god aflastning for nakke, skulder og ryg.
Fasthed: medium, fast og x-fast
Liggekomfort: fast og meget støttende

Mål og specifikationer, se side 48
DESIGN DIN ELEVATIONSSENG, se mere side 40-41

3. FORTE - Standard med 5 fjedervindinger
En rigtig god vendbar madras med Standard Pocket fjedre, som giver god støtte og behagelig komfort.
Madrassen har Wonderlands helt unikke ekstra sensitive skulderzone. Sammen med smidig højkvalitets skum i madrassens
polstring og den bløde skulderzone sikres en liggestilling, som giver god aflastning for nakke, skulder og ryg.
Fasthed: medium, fast og x-fast
Liggekomfort: føjelig, dyb og god støtte

E L E VAT I O N S S E N G E
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E L E VAT I O N S M A D R A S S E R

PRODUKTFORDELE
E L E VAT I O N S B U N D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 motorer, ryg og fodende
Bund med High pocket
Blød skulderzone
Børnesikringslås
Klembeskyttelse med skumkant rundt om sengeramme
Nødsænkningsfunktion ved strømafbrydelse
Mulighed for app-styring
Mulighed for at gemme favoritindstillinger
Mulighed for alarm/timer
Mulighed for synkronkabel

Mål og flere specifikationer, se side 48

VÆ LG E N
E L E VAT I O N S M A D R A S
1. SONATE - Exclusiv med 8 fjedervindinger
Eksklusiv venbar madras med progressive fjedre og ekstra
unik og sensitiv skulderzone
2. MEDLEY - Comfort med 6 fjedervindinger
Fantastisk god tilpasning til kroppens former og ekstra 		
unik og sensitiv skulderzone
3. FORTE - Standard med 5 fjedervindinger
God støtte og behagelig komfort med ekstra unik og
sensitiv skulderzone
Mål og flere specifikationer, se side 49

Skulderzone

Vendbar

Vaskbar

VÆ LG E N TO P MA D R A S

Horizion gavl*, tekstil River, ben Cone Black 13 cm.
*Gavl skal stå i spænd mellem sengen og væggen, fritstående eller montering på seng eller væg er ikke muligt.

1. Superior PULSE latex
2. Premium PULSE latex
3. Classic PULSE latex

5 3 2 E L E VAT I O N
Elevationsbunden har en overlegen komfort, de høje zone pocket fjedre med blød skulderzone og fast hoftezone, giver dig optimal
støtte og aflastning, hvad enten du sover eller er vågen. Den kraftige LINAK-motor har flere tekniske muligheder, f.eks. hukommelse
funktioner, hvor favorit indstillinger kan gemmes og hurtigt indstilles. Elevationssengens design er mondænt og oser af kvalitet.
Komforten og støtten er sammenlignelig med Wonderland Beds kontinentalsenge.
Kombinér med en af Wonderland Beds tre vendbare madrasser og topmadrasser.
Pique gavl, Square ben Oak 13 cm, Nature tekstil
5 3 2 E L E VAT I O N
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5 3 2 E L E VAT I O N

PRODUKTFORDELE
E L E VAT I O N S B U N D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 motorer, ryg og fodende
Bund ekstra høj, massiv fyrretræ med fjedrende lameller
Blød skulderzone
Justerbar fasthed ved hoftezonen
Aftageligt vaskbart betræk
Nødsænkningsfunktion ved strømafbrydelse
Børnesikringslås
Mulighed for app-styring
Mulighed for at gemme favoritindstillinger
Mulighed for alarm/timer
Mulighed for synkronkabel

Mål og flere specifikationer, se side 48

VÆ LG E N
E L E VAT I O N S M A D R A S
1. SONATE - Exclusiv med 8 fjedervindinger
Eksklusiv venbar madras med progressive fjedre og ekstra
unik og sensitiv skulderzone
2. MEDLEY - Comfort med 6 fjedervindinger
Fantastisk god tilpasning til kroppens former og ekstra 		
unik og sensitiv skulderzone
3. FORTE - Standard med 5 fjedervindinger
God støtte og behagelig komfort med ekstra unik og
sensitiv skulderzone
Mål og flere specifikationer, se side 49

Skulderzone

Pique gavl*, tekstil Navy, ben Triago Brass 13 cm.
*Gavl skal stå i spænd mellem sengen og væggen, fritstående eller montering på seng eller væg er ikke muligt.

Vendbar

Vaskbar

VÆ LG E N TO P MA D R A S
1. Superior PULSE latex
2. Premium PULSE latex
3. Classic PULSE latex

4 1 2 E L E VAT I O N
Model 412 kombinerer elevationssengens funktioner med alle Wonderlands unikke egenskaber. Bunden har ekstra høj ramme
for et eksklusivt udtryk, bundens fjederende trælameller giver en afbalanceret affjedring sammen med madrassen, ikke for
hård og ikke for blød! Bunden har yderligt en blød skulderzone og mulighed for regulering af fasthed ved hoftezonen, det giver
optimale vilkår for bedre tilpasning og en bedre liggestilling, som giver god aflastning for nakke, skulder, ryg og lænd.
Den kraftige LINAK-motor har flere tekniske muligheder, f.eks. hukommelse funktioner, hvor favorit indstillinger kan gemmes
og hurtigt indstilles.Komforten og støtten er sammenlignelig med Wonderland Beds boxsenge.
Alle tekstiler på hele sengen er aftagelige og kan vaskes ved 60°C, så du altid har en ren og behagelig seng at sove i.
Kombinér med en af Wonderland Beds tre vendbare madrasser og topmadrasser.
4 1 2 E L E VAT I O N
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4 1 2 E L E VAT I O N

PRODUKTFORDELE
E L E VAT I O N S B U N D
•
•
•
•
•
•
•

2 motorer, ryg og fodende
Bund massiv fyrretræ med fjederne lameller
Blød skulderzone
Justerbar fasthed ved hoftezonen
Aftageligt vaskbart betræk
Nødsænkningsfunktion ved strømafbrydelse
Mulighed for app-styring

Mål og flere specifikationer, se side 48

VÆ LG E N
E L E VAT I O N S M A D R A S
1. SONATE - Exclusiv med 8 fjedervindinger
Eksklusiv venbar madras med progressive fjedre og ekstra
unik og sensitiv skulderzone
2. MEDLEY - Comfort med 6 fjedervindinger
Fantastisk god tilpasning til kroppens former og ekstra 		
unik og sensitiv skulderzone
3. FORTE - Standard med 5 fjedervindinger
God støtte og behagelig komfort med ekstra unik og
sensitiv skulderzone
Mål og flere specifikationer, se side 49

Skulderzone

Vendbar

Vaskbar

VÆ LG E N TO P MA D R A S
1. Superior PULSE latex
2. Premium PULSE latex
3. Classic PULSE latex

W400 gavl*, tekstil Rain, ben Cone Oak 19 cm.
*Gavl skal stå i spænd mellem sengen og væggen, fritstående eller montering på seng eller væg er ikke muligt.

3 4 2 E L E VAT I O N
Model 342 kombinerer elevationssengens funktioner med alle Wonderlands unikke egenskaber. Bunden har et mere minimalistisk udtryk, og giver mulighed for at benytte pladsen under sengen, bundens fjedrende trælameller giver en afbalanceret
affjedring sammen med madrassen, ikke for hård og ikke for blød!
Bunden har yderligt en blød skulderzone og mulighed for regulering af fasthed ved hoftezonen, det giver optimale vilkår for
bedre tilpasning og en bedre liggestilling, som giver god aflastning for nakke, skulder, ryg og lænd. Den kraftige LINAK-motor
kan betjenes via app. Komforten og støtten er sammenlignelig med Wonderland Beds boxsenge.
Alle tekstiler på hele sengen er aftagelige og kan vaskes ved 60°C, så du altid har en ren og behagelig seng at sove i.
Kombinér med en af Wonderland Beds tre vendbare madrasser og topmadrasser.
3 4 2 E L E VAT I O N
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3 4 2 E L E VAT I O N

6 1 2 S O N AT E E L E VAT I O N
PRODUKTFORDELE
E L E VAT I O N S B U N D

Wonderland 612 SONATE elevation - en fusion af tradition og innovation
Model 612 elevation også kaldt ”boxelevation”, er Wonderlands Beds fusion mellem den traditionelle elevationsseng og nyudvikling, uden at gå på kompromis med komforten. Sengen er derfor opbygget med to lag affjedring, vores mest eksklusive
Pocket affjedring, øverst og low pocket i bunden, som forener aflastning med føjelighed.
Exclusive Pocket er en progressiv fjeder, som er særdeles blød i toppen, mens den bliver fastere, jo mere den belastes, samtidig
med at den giver den bedste støtte for kroppens tungere partier. Sammen med latex i hovedmadrassens polstring og en
særdeles blød og føjelig skulderzone, sikrer dette en liggestilling, som giver optimal aflastning for nakke, skulder, lænd og ryg.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kombinér med en af Wonderland Beds svanemærkede PULSE naturlatex topmadrasser, se side 38-39.

2 motorer, ryg og fodende
Bund med low pocket
Blød skulderzone
Børnesikringslås
Nødsænkningsfunktion ved strømafbrydelse
Mulighed for app-styring
Mulighed for at gemme favoritindstillinger
Mulighed for alarm/timer
Mulighed for synkronkabel

Sengens opbygning
1

2

1 Hovedmadras
Exclusive pocket 8 vindinger er et eksklusivt
fjedersystem, som giver den bedste sovekomfort
med progressiv støtte og ekstra trykaflastning
Fjedrene er udformet så de altid giver ekstra
aflastning og en behagelig velkomst (soft touch),
blødere i toppen, mens de bliver mere faste og
støttende, jo mere de belastes (progressive).
Symmetrisk opbygget med 5 zoner, blød ved
skulderen og fast ved hoften, latexpolsteret på
begge sider.
2 Bundramme
Massiv fyrretræs ramme med low pocket som er
et særdeles godt fjedersystem, som giver god
føjelighed og dybde.
Fjedrene er udformet så de har god tilpasningsevne og aflastning
Opbygget med zoner, blød ved skulderen og fast
ved hoften
Mål og flere specifikationer, se side 48

8
Skulderzone

Vendbar

86

Exclusive
LOW
Pocket fjedre Pocket fjedre

VÆ LG E N TO P MA D R A S
1. Superior PULSE latex
2. Premium PULSE latex
3. Classic PULSE latex

Harlequin gavl*, tekstil Leaf, ben Cone Oak 19 cm.
*Gavl skal stå i spænd mellem sengen og væggen, fritstående eller montering på seng eller væg er ikke muligt.

6 1 2 S O N AT E E L E VAT I O N
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TOPMADRASSER
WONDERLAND
TOPMADRAS
Wonderlands topmadrasser er super lækre, bløde og
med forskellige egenskaber alt efter kombinationen af
skum og tekstil. Topmadrassens vigtigste funktion er at
give god trykaflastning og god sovekomfort.
Det er også vigtigt at holde din seng ren, og derfor kan
alle Wonderlands topmadrasser vaskes ved 60°C.

S U P E R I O R P U L S E L AT E X

I N N O VAT I V E T E K S T I L E R

37

o

Teknologien bag tekstilet 37o er en specialudviklet fiber, som har små mikrokapsler indbygget,
så tekstilet tilpasser sig kropstemperaturen og

P R E M I U M P U L S E L AT E X

holder den på et optimalt niveau.

Ca. 7 cm høj med 4 cm PULSE naturlatex kerne.
Mellemtyk topmadras gør, at sengen vil føles mere
afbalanceret i fasthed end med Superior og Classic
latex topmadrassen. Tekstil RapidDry.

Teknologien er ØkoTex miljøcertificeret.
Tekstilet kan vaskes ved 60oC.

LÆS MERE OM
WONDERLANDS
U N I K K E L AT E X
SIDE 9

rapid

DRY

Ca. 8 cm høj med 5 cm PULSE naturlatex kerne.
Tyk topmadras gør, at sengen vil føles blødere og
mere aflastende end med Premium og Classic latex
topmadrassen. Tekstil 37o.

Et specialudviklet hulfiber er teknologien bag
tekstilet RapidDry. Med en større luftmængde
inde i fiberen transporteres fugten hurtigt væk,
og ventilationen bliver mere effektiv.
Tekstilet giver en tør og behagelig sovekomfort.
Det er Økotex certificeret og kan vaskes ved 60oC.

C L A S S I C P U L S E L AT E X
Ca. 6 cm høj med 3 cm PULSE naturlatex kerne.
Tyndere topmadras gør, at sengen vil føles fastere
end med premium og superior latex topmadrassen.
Tekstil RapidDry.

PREMIUM HYPERFLEX
Premium topmadras med Hyperflex, som er et blødt
miljøskum (polyurethan) med høj elasticitet og god
ventilation. Topmadrassen er med Rapid Dry tekstil,
som giver ekstra god fugttransport og holder dig tør
og varm under søvnen. Tekstil RapidDry.

W200 gavl tekstil Soil
TOPMADRASSER
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TOPMADRASSER

DESIGN DIN SENG
D E S I G N D I N N Y E K O N T I N E N TA L S E N G

PRØV WONDERLANDS CUSTOMIZER
Design din personlige seng. Find din favorit sengetype - hovedgavl - sengeben - trendfarve og leg med farver på gulv, væg og

Nu kan du selv designe din kontinentalseng og få det look, der matcher din stil.

bæredygtige tekstiler.
Find det look, der passer bedst til dig og din nye seng.
Find customizeren på www.wonderlandbeds.com (vælg design din seng)

ÉT HELT BETRÆK I BUNDEN

HVER SIT BETRÆK I BUNDEN

Let, enkelt og moderne look med de to nederste madrasser
i ét helt betræk

Elegant, klassisk look og stor fleksibilitet med de to nederste
madrasser i hver sit betræk

D E S I G N D I N N Y E E L E VAT I O N S S E N G
Du kan selv designe din elevationsseng model 342 og 412 og få det look, der matcher din stil.
Vælg design, komfort, tekstil, gavl og ben. Sådan får du en helt personlig tilpasset seng fra Wonderland.

ÉT HELT BETRÆK I BUNDEN

HVER SIT BETRÆK I BUNDEN

Let, enkelt og moderne look med de to elevationsbunde i ét
helt betræk

Elegant, klassisk look og stor fleksibilitet med de to elevationsbunde i hver sit betræk

Scan QR-koden og benyt vores
CUSTOMIZER til at designe din
helt personlige seng...
Det er nemt at gå til - PRØV DET!
PERSONLIG TILPASSET SENG
DESIGN DIN SENG

|

S I D E 40

S I D E 41

|

DESIGN DIN SENG

DESIGN
DIN SENG
WONDERLAND
HO VEDGAVLE

H A R L E Q U I N H O V E D G AV L

P I Q U E H O V E D G AV L

Q U I LT H O V E D G AV L

En moderne gavl med et klassisk twist. Vaskbart tekstil ved 60°C.
H: 105 cm (uden ben) x D 6 cm
Monteres med medfølgende ben, i justerbar højde 23/19/17/13 cm
Gavlen står i spænd mellem seng og væg.

Eksklusiv pikeret hovedgavl med et luksuriøst og indbydende look.
H: 130 cm (uden ben) x D: 20 cm
Gavlen står i spænd mellem seng og væg.

En elegant hovedgavl med rektangulær quilting giver sengen
et eksklusivt look.
H: 130 cm (uden ben) x D: 8 cm
Gavlen står i spænd mellem seng og væg.

H O R I S O N T H O V E D G AV L

W400 H O V E D G AV L

W200 H O V E D G AV L

Luksuriøs høj og elegant hovedgavl med “vinger”.
H: 140 cm x D: 20 cm, 15 cm bredere end sengen.
Gavlen står i spænd mellem seng og væg.

En klassisk hovedgavl med aftageligt og vaskbart tekstil ved 60°C.
H: 105 cm (uden ben) x D 8 cm
Monteres med medfølgende ben i justerbar højde 23/19/17/13 cm
Gavlen står i spænd mellem seng og væg.

En modenre slim hovedgavl med aftageligt og vaskbart tekstil ved 60°C.
H: 105 cm (uden ben) x D 4 cm
Monteres med medfølgende ben i justerbar højde 23/19/17/13 cm
Gavlen står i spænd mellem seng og væg.

DESIGN DIN SENG
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DESIGN DIN SENG

DESIGN
DIN SENG

WONDERLAND
TEKSTILER

• Produceret af restprodukter
• Fremstillet uden vand
• Genanvendeligt
• Vaskbart ved 60°C
• 100% Harmolan
• PFC-fri
• Miljøcertificeret

Wonderland tilbyder et bredt udvalg af eksklusive og
miljøcertificerede tekstiler. Tekstilerne er aftagelige og
kan vaskes ved 60°C, så du altid har en ren, sund og
behagelig seng at sove i.

WONDERLAND
BEN & SOKLER

RECIRKULERBART TEKSTIL
Wonderland RECYCLABLE er et eksklusivt og miljøcertificeret tekstil med meget lang holdbarhed. Tekstilet
kan vaskes ved 60°C. Der anvendes ikke vand under
fremstillingen, og lave produktionstemperaturer reducerer energiforbruget. Tekstilet kan genanvendes til nye
produkter.
Cone Oak - Black - Whitewashed - H 13 - 16 - 19 - 23 cm

Sokkel Oak - Black - Whitewashed - H 13 cm
Obs. Kun til box og kontinentalsenge

Square Oak - Black - Whitewashed - H 13 - 19 - 23 cm

Aluminiumsben Swing

Aluminiumsben Time

H 13 - 19 - 23 cm

H 13 - 19 - 23 cm

Supportleg
H 13 - 16 - 19 - 23 cm

Soil 1

Dim 2

Leaf 3

Navy 61

Blush 77

Air 81

Rain 82

Forest 84

River 86

Rock 87

Haze 88

Triago Black - Brass - H 13 cm

Edge Black - Brass - H 13 - 19 cm
S U P P L E R E N D E T E K S T I L E R T I L K O N T I N E N TA L S E N G E

Harlequin Forest 84

TILBEHØR
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TILBEHØR

Harlequin Rain 82

Harlequin River 86

Harlequin Rock 87

FAKTA

FAKTA

K O N T I N E N TA L S E N G E

BOXMADRASSER

Wonderlands kontinentalsenge har en
række egenskaber og fordele, som sikrer dig en enestående god liggekomfort i mange år. I skemaet nedenfor kan
du se indhold og tekniske fakta for de
forskellige modeller.

Wonderlands boxmadrasser har en
række egenskaber og fordele, som sikrer dig en enestående god liggekomfort i mange år. I skemaet nedenfor kan
du se indhold og tekniske fakta for de
forskellige modeller.

PRODUKTNAVN

W12

SONATE

MEDLEY

PRODUKTNAVN

SONATE

MEDLEY

FORTE

JUSTERBAR FASTHED UNDER HOFTEN

•

•

•

JUSTERBAR FASTHED UNDER HOFTEN

•

•

•

SKULDER/HOFTEZONE HOVEDMADRAS

•

•

•

SKULDER/HOFTEZONE

•

•

•

SKULDER/HOFTEZONE UNDERMADRAS

•

•

•

VENDBAR MADRAS

•

•

•

VENDBAR MADRAS

•

•

•

VASKBART TEKSTIL

•

•

•

VASKBART TEKSTIL

•

•

•

POLSTRING

Latex

Latex

Hyperflex

HOVEDMADRAS

Sensetive Pocket, 11 vindinger Exclusive Pocket, 8 vindinger

Comfort Pocket, 6 vindinger

MADRAS

Exclusive Pocket, 8 vindinger

Comfort Pocket, 6 vindinger

Standard Pocket, 5 vindinger

POLSTRING

Latex

Latex

Latex

BUND M. FJEDRENDE TRÆLAMELLER

•

•

•

UNDERMADRAS

Exclusive Pocket, 8 vindinger

Standard Pocket, 5 vindinger

Standard Pocket, 5 vindinger

MADRAS FASTHED

M, F, XF

M, F, XF

M, F, XF

POLSTRING

Hyperflex

Hyperflex

Hyperflex

HØJDE MADRAS (CM)

36

34

34

BUND M. FJEDRENDE TRÆLAMELLER

•

•

•

80 x 200 cm

•

•

•		

MADRAS FASTHED

M, F

M, F, XF

M, F, XF

90 x 200 cm

•

•

•

HØJDE MADRAS (CM)

51

48

46

90 x 210 cm

•

•

•

120 x 200 cm		

•

•

105 x 210 cm

•

•

•

140 x 200 cm		

•

•

120 x 200 cm

•

•

•

160 x 200 cm*

•

•

•

140 x 200 cm

•

•

•

180 x 200 cm*

•

•

•

160 x 200 cm*

•

•

•

180 x 210 cm*

•

•

•

180 x 200 cm*

•

•

•

210 x 210 cm*

•

•

•

180 x 210 cm*

•

•

•

210 x 210 cm*

•

•

•

* vælg mellem helt eller 2-delt fjedreindlæg i hovedmadrassen

25 års garanti mod fjeder- og rammebrud

•

•

•

* leveres med helt fjerderindlæg og helt cover

5 års garanti

•

•

•

25 års garanti mod fjeder- og rammebrud

•

•

•

5 års garanti

•

•

•

FA K TA K O N T I N E N TA L S E N G E
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FA K TA B O X M A D R A S S E R

FAKTA

FAKTA

E L E VAT I O N S B U N D E

VENDBARE
MADRASSER

Model 342/412 har fjedrende lameller,
som giver samme liggekomfort som en
boxseng, med mindre dybde og fastere
følelse end en kontinentalseng.

SONATE Består af Exclusive pocketfjedre med ekstra blød skulderzone og latex
polstring. Liggekomfort: Afbalanceret
fasthed med lidt dybde og ekstra støtte
og trykaflastning.

Model 532 har High pocketfjedre, som
giver samme liggekomfort som en kontinentalseng, med mere dybde og endnu mere aflastning.

MEDLEY Består af Comfort pocketfjedre med ekstra blød skulderzone og latex
polstring. Liggekomfort: Fast og meget
støttende.

Model 612 har Low pocketfjedre, modsat andre elevationsbunde er madrassen intrigeret i sengen og leveres kun
med WL Exclusive pocket.

PRODUKTNAVN

Wonderlands vendbare madrasser har en række egenskaber og fordele,
som sikrer dig en særdeles god liggekomfort i mange år. I skemaet nedenfor kan du se indhold og tekniske fakta for de forskellige modeller.

FORTE Består af Standard pocketfjedre
med ekstra blød skulderzone og latex
polstring. Liggekomfort: Føjelig, dyb og
god støtte.

612

532

412

342		

PRODUKTNAVN

SONATE

MEDLEY

FORTE

BUND M. FJEDRENDE TRÆLAMELLER			

•

•

SKULDER/HOFTEZONE

•

•

•

JUSTERBAR FASTHED UNDER HOFTEN			

•

•

VENDBAR MADRAS

•

•

•

•

•

VASKBART TEKSTIL

•

•

•

POLSTRING

Latex

Latex

Hyperflex

SKULDERZONE
ZONE POCKET FJEDRE I BUNDEN

•

•

low

high

VASKBART TEKSTIL

		•

•

MADRAS

Exclusive Pocket, 8 vindinger

Comfort Pocket, 6 vindinger

Standard Pocket, 5 vindinger

TRÅDLØS FJERNBETJENING M. BLUETOOTH

•

•

•

•

MADRAS FASTHED

M, F, XF

M, F, XF

M, F, XF

APP. STYRING M. SMARTPHONE/TABLET

•

•

•

•

HØJDE MADRAS (CM)

20

18

18

2 (ryg, ben)

2 (ryg, ben)

2 (ryg, ben)

2 (ryg, ben)

80 x 200 cm

•

•

•		

MULIGHED FOR ALARM/TIMER

•

•

•

90 x 200 cm

•

•

•

MULIGHED FOR BØRNESIKRING

•

•

•

90 x 210 cm

•

•

•

MULIGHED FOR SYNKRON M/KABEL

•

•

•

120 x 200 cm

•

•

•

NØDSÆNKNING VED STRØMBRUD

•

•

•

•

140 x 200 cm

•

•

•

HØJDE (CM)

39

30

24

17

160 x 200 cm*

•

•

•

80 x 200 cm

•

•

•

•

180 x 200 cm*

•

•

•

90 x 200 cm

•

•

•

•

180 x 210 cm*

•

•

•

90 x 210 cm

•

•

•

•

* leveres med helt fjerderindlæg og helt cover

105 x 210 cm

•

•

•			

25 års garanti mod fjeder- og rammebrud

•

•

•

120 x 200 cm		

•

•

5 års garanti

•

•

•

ANTAL MOTORER

140 x 200 cm			
5 års motor garanti

•

•

•

•		
•

FA K TA E L E VAT I O N S B U N D E

•
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FA K TA V E N D B A R E M A D R A S S E R

WONDERLAND
TRYGHED

WONDERLAND
GARANTIER

15 ÅRS TRYGHED

5 ÅRS GARANTI

Kroppen er i konstant forandring og behovet for den rigtige støtte og komfort er derfor vig-

5 års garanti på materiale-, motor- og produktionsfejl.

tig. Hvis du ændrer behovet for en anden støtte eller fasthed af sengen efter

Garantien dækker ikke almindelig slitage.

fx. 3 år, 7 år eller 15 år, så er du sikret dig muligheden for at ændre på dette!
Wonderland Beds giver dig tryghed i 15 år efter dit sengekøb, så du har mulighed for at købe

5 + 10 ÅRS SÆTNINGSGARANTI

et nyt madrasindlæg, som passer ind i betrækket på din seng, til en reduceret pris.

5 års garanti mod fysisk sammenfald uden belastning på mere end 2 cm på det

Også godt for miljøet

Garantien dækker ikke madrassens skumkanter.

vendbare madras fjederindlæg.
Så med andre ord gør vi også op med ”køb og smid væk-kulturen”.

Garantien dækker ikke naturlig sætning.

Sengen kan blive som ny igen, selv efter 10 års brug. Alt betræk på sengen kan tages af og

Garantien kan udvides med yderligere 10 år ved online registrering,

vaskes ved 60 gr. Madrasindlægget og topmadrassen kan udskiftes, så sengen igen vil ¨

senest 30 dage efter sengen er leveret.

fremstå ny og tilpasset dit behov.
25 ÅRS BRUDGARANTI
25 års garanti mod brud på madrassens fjedre og boxramme.

Vi er alle unikke - det bør din seng også være!

OP TIL 90 DAGES OMBYTNINGSSERVICE
Flere Wonderland forhandlere tilbyder mulighed for ombytning af fastheden på den købte

Se yderligere vilkår for garantier på

madrasmodel, forudsat at madrassen findes i anden fasthed - der tilbydes kun én ombytning

www.wonderlandbeds.com

pr. ordre. Der kan forkomme begrænsning på hvilke mål servicen tilbydes til samt gebyr for

tni
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90
dage
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by
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håndtering af denne service.
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WONDERLAND TRYGHED
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WONDERLAND GARANTIER

DESIGNBUREAUET.COM

www.wonderlandbeds.com

Vores oprindelse går tilbage til 1969. Da byggede
vi fabrikken i Åndalsnes på vestkysten af Norge.
I dag er Wonderland en af de ledende aktører i
Skandinavien indenfor sengeløsninger.
Vi har dygtige medarbejdere, som sørger for, at
alle vores senge giver en god søvn og hvile.
Materialer af høj kvalitet har altid været prioriteret
i vores produktudvikling af individuelle tilpassede
sengeløsninger.
Vælger du Wonderland som din næste seng, får
du den søvn og hvile, som kroppen behøver
for at kunne fungere i en travl hverdag.

Wonderland AS, Strandgata 88, 6300 Åndalsnes, Norway
Tlf: +47 71 22 78 00
info@wonderlandbeds.com
www.wonderlandbeds.com

friDK

