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

HÄRMANÖ

GOOD DAYS START AT NIGHT ®
Härmanö är vår sköna kontinentalsäng med separerade fjädersystem och klassiskt dubbla madrasser. Utrustad med vårt unika och
patenterade Carpe Diem Beds Contour Pocket System får du mer
energi på dagen, genom maximal sovkomfort och tryckavlastning
på natten. Med stilren design och självsäkert uttryck är Härmanö
det självklara valet för den medvetna. Härmanö är passion och
harmoni i balans.

Sängfakta
Standardbäddmadrass:
Bäddmadrassen Premium har en 4 cm kärna av talalaylatex, fiberstoppning i quilten samt ett vitt avtagbart stretchtyg som är tvättbart
i 60°C. Premium är sydd med kuvertsöm och broderad logo. En
ytmjuk och följsam bäddmadrass med stilren design. Höjd 7 cm.
Höjd inkl. bäddmadrass: 50 cm
Rekommenderad benhöjd: 13 cm

Genomskärning

Härmanö är klädd i ett allergivänligt, slitstarkt tyg och pryds med
våra exklusiva sängben i kopparton.
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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.

Bäddmadrass Premium i bomullsstretch med
stoppning av talalaylatex
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2.

Carpe Diem Beds Contour Pocket System 15 cm

3.

Trögelastiskt bottensegment

4.
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Värmebehandlad pocket 13 cm

5.

Träram i svensk furu
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Sängen på bilden visas i tyget Luxury mörkgrå, sängben Genua Copper
samt sänggavel Valö.
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