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CARPE DIEM BEDS OF SWEDEN AB | INFO@CARPEDIEMBEDS.COM | WWW.CARPEDIEMBEDS.COM

SKAFTÖ
GOOD DAYS START AT NIGHT ®

Skaftö är vår mest exklusiva kontinentalsäng. I denna säng påverkar 
du själv sängens egenskaper med en enkel knapptryckning för att 
den ska passa just din kropp och dina former. Tack vare den rörliga 
mittsektionen i botten av sängen kan du nu oavsett vikt och längd 
skapa en perfekt harmoni mellan höft- och axelparti på ytan av säng-
en. Skaftö innehåller vårt patenterade och unika Carpe Diem Beds 
Contour Pocket System för maximal tryckavlastning och följsamhet. 

Skaftö är det optimala alternativet för dig som vill kunna påverka 
din liggkomfort. Unika lösningar för unika människor gör Skaftö till 
drömsängen för den som letar efter något alldeles extra. Allt detta i 
kombination med en stilren, ståtlig och elegant design. 

Våra sängar finns i flera olika standardtyger: ulltygerna beige, ljusgrå, 
mörkgrå och svart samt Luxurytygerna sand, ljusgrå, mörkgrå och 
svart. Våra tyger är extra slitstarka för att klara av livets påfrestningar. 
Du väljer själv vilket tyg du vill ha till din säng.

Höjd inkl. bäddmadrass: 63 cm. Rekommenderad benhöjd: 13 cm. 
Sängen på bilden visas i tyget Luxury sand, sängben Segel samt  
sänggavel Bornö.

Sängfakta 
Skaftö levereras med trådlös fjärrkontroll som styrs via radiofrekvens. 
LED-belysning under sängen ger ett svagt ledljus i mörker. 

Standardbäddmadrass:
På toppen av sängen ligger vår ytmjuka och följsamma bäddmadrass 
Luxury med bomullsstoppad sommarsida, ullstoppad vintersida och 
talalaylatex i mitten. Praktiskt och bekvämt året om. 
Höjd 7.5 cm.

Carpe Diem Beds of Sweden har utvecklat  

ett patenterat system för att göra din sömn än 

mer fulländad. Vi kallar det Carpe Diem Beds 

Contour Pocket System. Ett system som följer 

din kropps minsta kontur, minsta rörelse  

och får dig att sova ostört med maximal  

tryckavlastning och komfort, hela natten.  

Framtaget med passion för sömn. Passion 

 för livskvalitet och strösslat med elegant  

och tidlös design av högsta klass. 

Känn skillanden. Feel the luxury of sleep.

www.carpediembeds.com

genomSkärning

1. Bäddmadrass Luxury med stoppning 
av ull/talalaylatex/bomull

2. Carpe Diem Beds Contour Pocket System 15 cm

3. X-pocket 5.5 cm

4. Trögelastiskt bottensegment

5. Värmebehandlad pocket 13 cm

6. Justerbar mittsektion i bottendelen

7. Träram i svensk furu


