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Sängen som 
ger dig mer



Stjärnbädden har 
en tydlig filosofi 
– att ge högsta kvalitet, bästa 
sovkomfort och att alltid erbjuda 
riktigt prisvärda sängar

Din nya säng, med sin skandinaviska design och hantverksmäs-

siga kvalitet i varje detalj, blir också en prydnad i ditt hem och 

ger dig både en skönhetsupplevelse och god sömn.

Stjärnbädden är ett svenskt sängmärke som ingår i Hilding 

Anders-koncernen, Europas ledande sängtillverkare. Alla våra 

sängar tillverkas i Sverige av våra erfarena och hantverksskick-

liga sängbyggare. 

Väljer du Stjärnbädden få du alltid en riktigt välbyggd svensk 

kvalitetssäng med avancerade fjädersystem, snygga klassiska 

tyger, matchande tillbehör och fin skandinavisk design. 

Stjärnbädden sängar har funktioner, innovationer och finesser 

som normalt bara återfinns i betydligt dyrare sängar.

Stjärnbädden ger dig på så sätt de bästa förutsättningarna att 

vakna pigg och utvilad efter en natts god sömn.
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SAFIR
Klassisk sängkomfort 
och gediget hantverk

Ett utvalt sortiment som ger 
dig en bra säng för pengarna

SAfir som är vår enklaste modellserie erbjuder dig ett 

sortiment med välbyggda och bra sängar. 

SAFIR finns att få som resårsäng, som vacker kontinentalsäng 

eller som funktionell ställbar säng. Vilken sängtyp du än 

väljer är den hantverksmässigt byggd och klädd i ett snyggt, 

tåligt och slitstarkt jacquardvävt sängtyg i en vacker 

Beige/grå färg. 

till alla SAfir sängar kan du komplettera med matchande 

gavlar och gavelkuddar samt välja ben och medar ur ett 

brett sortiment.

SAFIR Resårsäng, Beige/Grå



 

SAFIR Resårsängar
Vill du ha en klassisk säng med god sovkomfort, fint 

tyg och stabil konstruktion till ett litet pris är SAFIR 

Resår rätt val. En bra svensk kvalitetssäng helt enkelt.

Det finns tre olika modeller att välja bland - skillna-

den är att de har olika avancerade resårsystem. Alla 

tre har samma fina Beige/Grå tyg.

SAFIR Resår passar bra när du vill ha en enkel men 

ändå bra säng. De passar till exempel bra i gästrum-

met, i ungdomsrummet eller i sommarstugan.

SAfir Enkelfjädrande resårsäng är en bra säng med bonellfjädrar på en  

ribbotten som i sin tur vilar på en stabil ram. En enkel men komfortabel säng.

SAfir Dubbelfjädrande resårsäng är nästa nivå. Den har dubbelt bonellsystem 

för att ge bättre sovkomfort. En skön och behaglig säng till ett bra pris.

SAfir Pocket/Bonell resårsäng, som är uppbyggd med två olika resårsystem 

för att ge god sovkomfort, är den finaste resårsängen i SAFIR-sortimentet. Övre 

resårssystemet har pocketfjädrar som ger behaglig följsamhet och tryckavlastning 

och undre fjädersystemet har bonellfjädrar som ger ökad komfort på djupet. 

SAFIR Resårsäng, Beige/Grå

Tre modeller som ger dig valfrihet 
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SAFIR Kontinentalsäng
Väljer du en SAFIR Kontinental, som är vår 

enklaste men ändå eleganta och välbyggda kontinen-

talsäng får du uppleva hur prisvärt design och uttryck 

kan vara.

Sängen blir en vacker möbel som med det moderna 

Beige/Grå tyget tillför rummets inredning stil och 

karaktär.

Safir Kontinental ger dig riktigt mycket säng för pengarna. Med sina dubbla 

resårssystem som består av en övre resårmadrass uppbyggd med våra 

följsamma pocketfjädrar och separata underbäddar med bonellfjädrar får du 

god sovkomfort.

Komplettera med gavel och sängkuddar i samma fina Beige/Grå tyg som sängen 

för att skapa ett inspirerande sovrum.

SAFIR Kontinentalsäng, Beige/Grå

Sparsamt och bekvämt

6



SAfir Ställbar är en prisvärd säng med de funktioner en ställbar säng ska ha. 

I resårmadrassen finns vårt pocketssystem där varje enskild pocketfjäder är insydd 

i en egen liten tygpåse för att ge fin följsamhet och avlastning.

Den enkla och eleganta designen med det snygga Beige/grå tyget andas god 

smak och stil och passar väl in i ett luftigt och ljust sovrum. 

SAFIR Ställbar säng
Redan vår enklaste ställbara säng har flera praktiska 

funktioner och bra sovkvalitet. Dess konstruktion gör 

att den passar utmärkt att lägga i en sängram.

Du som uppskattar flexibilitet och de möjligheter en 

ställbar säng ger, när du till exempel ser på TV, läser 

tidningen eller en god bok, får med SAFIR Ställbar en 

bra säng för pengarna.

SAFIR  Ställbar säng, Beige/Grå

Perfekt viloställning med en lätt 
knapptryckning 



SMARAGD
Hög sovkvalitet och 
skandinavisk design 
i ljuv kombination

En modellserie med fina, vackra 
och prisvärda sängar 

SmArAgD, vår mellanserie, erbjuder kvalitetssängar och sov-

komfort på riktigt hög nivå. i alla SmArAgD-sängar består 

övre resårsystemet av våra följsamma pocketfjädrar som var 

och en är insydd i en egen tygpåse.

när du väljer en säng i SmArAgD-serien har du också 

möjlighet att välja färg. Det fina jacquardvävda sängtyget, gjort 

i chenille, finns i tre omsorgsfullt utvalda färger. Sängarna finns 

i flera olika storlekar, komfortnivåer och modeller som alla har 

sina funktionella fördelar. 

För att fullborda sängens uttryck finns sänggavlar och gavel-

kuddar samt ett brett och varierat bensortiment att välja från.



SMARAGD Resårsäng
SMARAGD Resårsäng är en mycket välbyggd och 

snygg resårsäng med dubbla fjädersystem. Vårt fina 

pocketsystem i övre resåren ger hög sovkomfort. 

Med valmöjlighet mellan flera komfortnivåer, från 

mjuk till extra fast, kan alla hitta en personligt 

anpassad säng.

Sängen passar bra för dig som vill ha enkel- eller 

dubbelsäng med modern och lätt design, förstklassig 

kvalitet och bra komfort. Det fina tyget i sina tre 

snygga färger ger harmoni och stor möblerbarhet. 

SMARAGD Resårsäng, Mörkgrå

En SmArAgD resårsäng känns igen på det vackra säng- och gaveltyget som inte 

bara är tidlöst i sitt uttryck utan även är tåligt och slitstarkt. Du väljer mellan tre 

fina naturnära färger som är lätta att matcha och sätta accenter till. 

Du kommer också att sova riktigt gott. Den ljuva sovkomforten skapas med en 

kombination av bonellfjädrar i undre resårsystemet och våra fina mjuka pocket-

fjädrar i övre resårsystemet. 

Dubbla fjädersystem, klassisk  
stilren design och fint hantverk
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SMARAGD Kontinentalsäng
Upplev den härliga sovkomforten i en SMARAGD Kontinental med 

dess följsamma dubbla fjädersystem. Den har vårt fina pocketsystem 

i övre resårmadrassen och ett följsamt LFK-system i underbädden för 

god avlastning på djupet. 

Väljer du SMARAGD Kontinental får du högre ram och en stabilare 

uppbyggnad som ger ett härligt kvalitets- och helhetsintryck.

Med det fina tyget, som finns i tre vackra färger, blir SMARAGD Kon-

tinental en säng som passar in i de flesta inredningsstilar och som ger 

ditt sovrum karaktär och stil.

Fantastisk sovkomfort med  
dubbla avancerade resårsystem 

Kontinentalsängens uppbyggnad med två undre sängar med egna separata 

fjädersystem samt en övre heltäckande resårmadrass med sköna pocketfjädrar 

ger den dess ljuvliga sovkomfort och skapar samtidigt en vacker sammanhållen 

designkänsla.

SMARAGD Kontinental finns, likt många andra sängar från Stjärnbädden, som 

extra lång så att även du som är lite längre ska få ordentligt med plats. Kantför-

stärkningen på underbäddarna gör sängens kant stabil samtidigt som den ger 

sängen ett rakt och fint utseende.

SMARAGD Kontinentalsäng, Mörkgrå
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Matcha SMARAGD Kontinentalsäng med 
inredningen i ditt sovrum eller tvärt om

En SmArAgD Kontinentalsäng ger förutom oslagbar sovkomfort för två också 

en möbelkänsla och ett uttryck som blir en viktig del av inredningen i sovrummet. 

Den ger alltid, med sin höga underbädd, sitt fina hantverk och vackra tyg, en lyxig 

känsla som du kommer att njuta av varje dag i många år.

Välj bland de noga utvalda färgerna Beige/grå, mörkgrå eller Svart. färger som 

är lätta att möblera med, matcha och sätta accenter till och som aldrig blir omo-

derna. tyget som är ett jacquardvävt chenilletyg har en rustik känsla och mycket 

hög kvalitet. tyget är rakkviltat vilket ger ett mer traditionellt och ombonat 

utseende.

SmArAgD Kontinental, som här i svart tyg kompletterad med gavel och 

gavelkuddar samt rostfria koniska ben, blir en vacker möbel med ett modernt och 

tidlöst uttryck som förhöjer den i rummet valda och genomtänka skandinaviska 

inredningsstilen i svarta, vita och gråa nyanser.

SMARAGD Kontinentalsäng, Svart
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SMARAGD Ställbar säng, Mörkgrå



SMARAGD Ställbar säng
SMARAGD Ställbar har med sin svävande karakteristiska form ett 

unikt och mycket modernt designuttryck. 

I nedfällt läge ger den tjocka kviltade resårmadrassen ett utseende 

som liknar en klassisk resårsäng med snygga rostfria ben. I uppvinklat 

läge ger sängen en känsla av lätthet med sina stilfulla, rena linjer.

Som på alla SMARAGD-sängar väljer du mellan tre fina färger och 

flera olika komfortnivåer.

Unik med hög liggkomfort 

med skandinavisk form, exklusiva material och inbyggd avancerad teknik blir 

SmArAgD Ställbar en säng och en möbel utöver det vanliga för dig som vill ha 

en modern säng med modern design.

Den otroligt sköna madrassen innehåller våra finaste pocketfjädrar vilket höjer 

din sömnkvalitet ytterligare ett steg då varje fjäder, var och en insydd i ett litet 

tygfodral, rör sig helt separat och fritt. 

Den stabila och innovativa stålramen i kombination med den extra tjocka madras-

sen ger ett unikt, tufft, modernt och inbjudande utseende som förstärker sovrum-

mets inredning och stil.
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DIAMANT
Högsta kvalitet och  
bästa möjliga komfort

DIAMANT – exklusiva sängar 
med oslagbar sovkvalitet

DiAmAnt är vår mest exklusiva modellserie som på alla 

punkter tål att jämföras med de bästa sängar som finns att få. 

fast till ett angenämt pris i relation till den höga kvaliteten.

DiAmAnt-serien har totalt sex sängmodeller att välja bland: 

en resårsäng, två kontinentalsängar och tre ställbara sängar.

Det breda urvalet av modeller, tyger, tillbehör och komfort- 

nivåer ger dig möjlighet att välja en kvalitetssäng med den 

design och de egenskaper som passar just dig.

Alla går att få i ett vackert tyg som finns i fyra fäger och som 

kan kompletteras med gavlar och gavelkuddar för att skapa ett 

personligt och elegant inrett sovrum.



DiAmAnt resårsäng har ett 5-zonat pocketsystem som smidigt anpassar sig och 

avlastar din kropp. Att det är 5-zonat innebär att på de ställen där kroppen behö-

ver lite mjukare fjädring, som vid axlar och höfter, är fjädrarna lite mjukare för att 

ge dessa delar av kroppen möjlighet att riktigt komma ner i sängen. En fjädertek-

nik som ger fantastisk sovkvalitet. Sängarna har självklart kantförstärkning och 

bästa möjliga stoppning för att ge optimal sovkomfort under många år.

Det eleganta, slitstarka och omsorgsfullt utvalda chenilletyget är vävt på multifär-

gad varp och finns i fyra vackra färger som alla utstrålar elegans, stil och karaktär. 

Komplettera som här med gavel, gavelkuddar och eleganta träben för att full-

borda sovrummet i en skandinavisk inredningsstil.

DIAMANT Resårsäng
Vår mest exklusiva resårsäng DIAMANT Resår är 

med sitt 5-zonade pocketsystem i övre resåren, kant-

förstärkning och stabila ram en otroligt bra dubbel-

fjädrande resårsäng.

Det exklusiva jacquardvävda chenilletyget finns i fyra 

utvalda färger som höjer designkänslan. Perfekt för 

dig som vill ha en stilren, smäcker och klassisk resår-

säng i absolut toppkvalitet. 

DIAMANT Resårsäng, Nougat

Total avslappning och vila 
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DIAMANT Kontinentalsäng
En säng som har kontinentalsängens alla fördelar och som med sin 

härliga resårmadrass ger en komfort utöver det vanliga. 

Det 5-zonade pocketsystemet innebär att du får fjädring som är anpas-

sad för olika delar av kroppen. Med varierad mjukhet i olika delar av 

sängen får du därför bästa tänkbara stöd och avlastning.

DIAMANT Kontinental är en säng som inte enbart är skön att sova i, 

den har också snygg design och exklusivt tyg. Det högkvalitativa tyget 

går även att få på gavel och gavelkuddar för att ge ett sovrum med både 

stil och känsla.

När du tar god sömn på allvar

DiAmAnt Kontinental är en vackert designad exklusiv säng som du kommer 

att sova gott i och vara nöjd med i många år.

På en stabil ram av svenskt virke vilar ett dubbelt undre fjädersystem uppbyggt av 

bonell- och LfK- fjädersystem vilka samverkar med den övre resårmadrassen som 

innehåller vårt unika 5-zonade pocketsystem. Exklusiva fjädersystem som kommer 

att behålla sin spänst i många, många år. tillsammans ger de kroppen perfekt, 

varsam avlastning hela natten för att du ska vakna pigg och utvilad varje morgon.

Den omsorgsfullt gjorda stoppningen består av latex, vilket ger den sköna 

svävande och fantastiskt avkopplande känsla som är kännetecknande för en 

exklusiv kontinentalsäng. Kantförstärkning är ytterligare en kvalitetsdetalj som 

förbättrar sovkomforten och som dessutom gör att det går bra att sitta på säng-

kanten utan att sjunka ner.

DiAmAnt Kontinentalsäng ger dig också möjlighet att få en extra stor och 

rymlig säng då den finns både i 210 cm längd och 210 cm bredd.

DIAMANT Kontinentalsäng, Blyerts
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DIAMANT 1 00 XC   
Kontinentalsäng
DIAMANT 100 XC, som är vår mest exklusiva kontinentalsäng, passar 

dig som har mycket höga krav på såväl sovkomfort som på design och 

detaljkvalitet.

Det är en riktigt praktfull säng som förenar traditionsrik sängbygg-

nadskonst med modern innovativ teknik. 

Den har tre samverkande fjädersystem varav det övre är vårt unika 

nivåpocketsystem. Tillsammans ger de dig en svävande sovkänsla och 

behagligt balanserat stöd för hela kroppen. Den övre heltäckande  

resårmadrassen kan även fås med olika komfortnivå på höger respek-

tive vänster sida för att ge personligt anpassad sovkomfort.

Unikt resårsystem skapar en 
underbar känsla av viktlöshet 

Väljer du DiAmAnt 100 XC Kontinental får du alla kvalitetsdetaljer du hittar i 

våra övriga kontinentalsängar tillsammans med vårt mest avancerade resårsystem, 

nivåpocket.

nivåpocket innebär att varannan pocketfjäder är lite högre än fjädern intill för att 

ge maximal avlastning för hela kroppen. Det unika med nivåpocketsystemet är att 

de två olika fjäderhöjderna ger en väl avvägd tryckavlastning och stöd oberoende 

av sovställning. De högre fjädrarna tar upp lätta tryck och ger en mjuk ytkänsla. 

när belastningen blir större, till exempel vid axlar och höfter, ökar de sitt stöd samt 

tar successivt hjälp av de kortare fjädrarna. man kan säga att hela sängen består av 

ett mycket stort antal komfortzoner som anpassar sig efter din minsta rörelse.

Det exklusiva och skumlaminerade tyget som finns i fyra färger är mjukt, elegant 

och extremt slitstarkt. Det är ett fint möbeltyg i chenille vävt på multifärgad varp, 

som ger en fin melering samt ett modernt uttryck med karaktär.

En stoppad och klädd sänggavel samt gavelkuddar i material av hög kvalitet ger dig 

en trivsam ombonad känsla och möjlighet att skapa en harmonisk sovrumsmiljö.

DIAMANT 100 XC Kontinentalsäng, Antracit
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DIAMANT Ställbar säng
DIAMANT Ställbar är en av tre funktionella ställbara 

modeller i vår mest exklusiva modellserie. Det är en 

klassisk ställbar säng med smäcker design där varje 

detalj är av högsta kvalitet. 

Tack vare att det undre fjädersystemet är integrerat i 

den stabila ramen får sängen en minimerad och ele-

gant design utan att vi gör avkall på sovkvaliteten.

Sängen finns i fyra fina tidlösa färger i det högklassiga 

chenilletyg vi valt till sängarna i DIAMANT-serien.

DiAmAnt Ställbar får med sina två samverkande pocketsystem högsta tänk-

bara följsamhet och optimal sovkomfort. Den övre madrassen har vårt exklusiva 

5-zonade pocketsystem och det undre pocketsystemet är diskret integrerat i 

sängens ram. med sina noggrant utvalda egenskaper avlastar det din kropp både 

när du sitter och när du ligger i den.

Den klassiska designen gör att sängen blir en elegant möbel som fulländar din 

sovrumsmiljö. Dess konstruktion gör också att den går att ha med lite högre ben 

och att man kan att lägga den i en sängram.

Programmerbar handkontroll är standard och du kan också få trådlös handkon-

troll som tillval.

DIAMANT Ställbar säng, Blyerts

Praktiska funktioner och dubbelt 
upp av det bästa
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Smidig och nästan ljudlös nivåreglering av huvud- och fotända ger dig möjlighet 

att få rätt ställning och bästa avkoppling både natt och dag. På den program-

merbara handkontrollen kan du ha förinställda lägen för läsning, tV-tittande 

och sömn. med en enda knapptryckning ställer sängen in sig precis som du vill 

ha den. Både en vanlig och en trådlös programmerbar handkontroll ingår som 

standard.

De dubbla resårsystemen med pocketfjädrar, där det övre även är zonindelat i fem 

zoner med olika mjukhet, ger bästa tänkbara stöd och avlastning för hela kroppen.

DIAMANT 100 Ställbar finns att få i ett högklassigt chenilletyg i fyra natursköna 

färger som ger ett modernt skandinavisk uttryck.

DIAMANT 1 00 
Ställbar säng
Designen på DIAMANT 100 Ställbar har ett kraftfullt 

lager-på-lageruttryck vilket gör sängen till en möbel 

utöver det vanliga.

De gedigna dubbla pocketsystemen med en 5-zonad 

övre resårmadrass ger en otroligt skön, svävande 

känsla. Då sängen finns upp till 120 cm bredd och 210 

cm längd är den perfekt  för dig som vill ha en robust 

säng med svängrum.

DIAMANT 100 Ställbar säng, Antracit

DIAMANT Ställbar säng, Blyerts

Varje del av kroppen får exakt rätt 
avlastning och stöd
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I en klassisk design döljs innovativ teknik 
och sovkomfort av högsta klass

i DiAmAnt 100 XC Ställbar ingår allt, till och med behaglig och avslappnande 

massage finns med bland finesserna.

Den övre delen av sängen är uppbyggd med vårt avancerade nivåpocketsystem. 

Det unika med nivåpocket är att varannan pocketfjäder är lite högre än fjädern 

intill vilket ger madrassen en mycket skön och behaglig ytmjukhet och därefter en 

progressivt ökande fasthet som ger maximal avlastning på varje del av kroppen. 

Detta vilar sedan på ett undre fjädersystem av fina pocketfjädrar. Allt för att skapa 

en oslagbar sovkomfort anpassad precis efter dina behov och önskemål.

För största flexibilitet är handkontrollen trådlös. Den har minnesfunktion och 

radiofrekvensteknik som gör det enkelt att med en knapptryckning ställa in perfekt 

läge för olika aktiviteter som tV-tittande, läsning eller sömn.

DIAMANT 100 XC Ställbar säng, Karbon

DIAMANT 1 00 XC 
Ställbar säng
Vår finaste och mest exklusiva ställbara säng har allt inklusive inbyggd 

massagefunktion. DIAMANT 100 XC har vårt mest avancerade resår-

system, vår mest utvecklade motor och den bästa trådlösa tekniken.

Du får en svävande upplevelse genom de dubbla samverkande resår-

systemen vilka ger perfekt stöd för hela kroppen. En ställbar säng som 

ger dig kontinentalsängens fina designkänsla samtidigt som den inne-

håller vårt mest exklusiva och innovativa fjädersystem - nivåpocket.
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Gavel och 
gavelkuddar
skapar enhetlighet

Riktigt fint svenskt 
hantverksarbete

En stoppad och klädd sänggavel av material i hög kvalitet ger 

en trivsam ombonad känsla i sovrumsmiljön. En stilren gavel 

gör det också lättare att skapa en bekväm sittställning med 

hjälp av gavelkuddar i matchande tyg. En gavel passar utmärkt 

till kontinentalsängar, till resårsängar och även till vissa ställ-

bara sängar.

Gavel för SMARAGD och SAFIR

Den prisvärda gaveln för SmArAgD och SAfir skyddar väggen och lyfter 

designen. Den är klädd på bägge sidor med samma vackra och slitstarka tyg som 

sängen vilket gör den vändbar. för SAfir sängar passar gaveln i Beige/grå.

Höjd: 115 cm 

Bredd: 90, 105, 120, 140, 160 och 180 cm 

Färg: Beige/grå, mörkgrå och Svart

Gavel för DIAMANT

gaveln till DiAmAnt är stabilt byggd med trästomme och 

stoppning av polyeter. Den kan antingen ställas på golvet på 

sina inbyggda klackar eller anpassas i höjd med hjälp av säng-

ben i varierande höjder mellan 6 och 23 cm. Den vändbara 

gaveln skyddar väggen samtidigt som designupplevelsen och 

komforten höjs. Gaveln finns i fyra vackra färger.

Höjd: 105 cm 

Bredd: 90, 105, 120, 140, 160 och 180 cm 

Färg: nougat, Blyerts, Antracit och Karbon
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Valfritt uttryck

med snygga ben, socklar eller medar skapar du en personlig touch på din säng. 

Urvalet är stort: ek, bok, lackerat trä eller i olika metall och i varierande höjder.

Höjden påverkar sängens uttryck och naturligtvis dess totala höjd. resårsängar 

kräver ofta högre ben än kontinentalsängar eller vissa ställbara.

Ben av trä

med våra olika sängben i trä kan du enkelt förändra sängens 

uttryck. Urvalet är stort och möjligheterna att välja ett ben 

som harmonierar med golv, sängfärg och övrig inredning är 

många. formen på benen - raka eller koniska - är en smaksak 

och en viktig del av helheten.

formpressade medar i naturfärg eller vitlackerade ger både 

stabilitet och ett eget uttryck.

Ben av metall

metallben har en tidlös och samtidigt modern attityd. fundera på vad som passar 

dig och din inredningsstil - runda, raka, vinklade eller de vackert champagneglas-

formade benen som har en smäcker och elegant framtoning. 

Ben av trä/metall 

Kombinationen metall och trä går också att välja vilket ger ytterligare 

en uttrycksform.

Ben och 
medar
för personlig stil
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Välj rätt bäddmadrass

En skön bäddmadrass förhöjer upplevelsen av en bra säng. 

Valmöjligheterna är många. gillar du mjuk eller fast, enkel 

eller lyxig? Bäddmadrasserna är utvecklade för att ge riktigt 

skön sömn samtidigt som de harmonierar med sängens ele-

ganta design.

Profil
En prisvärd och funktionell bäddmadrass med kärna av 
behagligt luftig polyeter. fodralet, som är avtagbart, är sytt i ett 
stickat stretchtyg med en tredjedel bomull för skön liggkomfort. 
Höjd: Cirka 5 cm 
Stoppning: Profilerad polyeter 
Fodral: tvättbart i upp till 60 °C 
Storlek: 80, 90, 105, 120, 140, 160, 180, 210 x 200 cm

Kallskum Quilt
En rejäl och skön bäddmadrass med extra kraftig kall-
skumskärna för god stadga och stabilitet. Perfekt för dig som 
vill ligga lite hårdare. fodralet, som är avtagbart, innehåller 
bambu vilket bidrar till god fukttransport och ventilation.
Höjd: Cirka 7 cm  
Stoppning: Kallskum 50 mm 
Fodral: tvättbart i upp till 60 ° C 
Storlek:  80, 90, 105, 120, 140, 160, 180, 210 x 200 cm 
 90, 105, 120, 140, 160, 180, 210 x 210 cm

Kallskum Trens
En härlig bäddmadrass med fyllning av hålfiber som håller 
kroppen sval och torr samt med kallskumskärna som ger 
kroppen gott stöd där den mest behöver det. Det genomsydda 
fodralet i stretchtyg ger madrassen god följsamhet och komfort.  
tyget innehåller bambu för god fukttransport och ventilation.
Höjd: Cirka 7 cm 
Stoppning: Kallskum 30 mm 
Fodral: Skumtvätt 
Storlek:  80, 90, 105, 120, 140, 160, 180, 210 x 200 cm 
 90, 105, 120, 140, 160, 180, 210 x 210 cm

Latex Quilt
En latexbäddmadrass med extra tjock latexkärna som ger stor 
följsamhet och mjukhet. fodralet, som är avtagbart, är sytt i 
ett tyg som innehåller bambu vilket ger extra god fukttransport 
och ventilation. 
Höjd: Cirka 7 cm  
Stoppning: Latex 45 mm 
Fodral: tvättbart i upp till 60 °C 
Storlek:  80, 90, 105, 120, 140, 160, 180, 210 x 200 cm 
 90, 105, 120, 140, 160, 180, 210 x 210 cm

Bäddmadrasser
för olika upplevelse

Bambu är förnyelse-
bart och mycket 
effektivt att odla.  
Dess naturliga anti-

bakteriella egenskaper 
och goda förmåga att 
transportera bort fukt gör 
materialet fördelaktigt att 
använda till bäddmadrasser.



Rätt temperatur hela natten
tempSmart® reglerar temperaturen genom ny teknik för att 
ge rätt temperatur i sängen hela natten. mer information 
finns på www.tempsmart.se
Höjd: Cirka 6 cm 
Stoppning: Latex 
Fodral: tvättbart i upp till 60 ° C 
Storlek:  80, 90, 105, 120, 140, 160, 180, 210 x 200 cm 
 90, 105, 120, 140, 160, 180, 210 x 210 cm

Latex Trens
Vår bästa bäddmadrass. följsam lyxighet med en härligt skön 
latexkärna innesluten i 4-kanalsfiber som transporterar bort 
fukt och värme.
fodralet är sytt i ett stickat stretchtyg som innehåller bambu 
vilket ger en fantastiskt luftig och sval känsla. Bambu, som 
också är miljövänligt, ger god luftning och har en naturlig bak-
teriehämmande effekt.
Höjd: Cirka 9 cm   
Stoppning: Latex 45 mm 
Fodral: Skumtvätt 
Storlek:  80, 90, 105, 120, 140, 160, 180, 210 x 200 cm 
 90, 105, 120, 140, 160, 180, 210 x 210 cm

Latex Trens med kuvertsömnad 
till Diamant-serien erbjuder vi dessutom Latex trens- 
madrassen med så kallad kuvertsömmnad. Det innebär att 
den har samma tyg som sängen runt kanterna för att ytterli-
gare förstärka den fina designen.
Färger: nougat, Blyerts, Antracit och Karbon

För en naturligt renare sängmiljö
Bäddmadrassen Sensity™ bygger på avancerad biologisk forskning. med 
snälla probiotiska bakterier får bäddmadrassen ett fräschare, torrare och 
framför allt mer hygieniskt mikroklimat på helt naturlig väg. mer information 
finns på www.sensity.se 
Höjd: Cirka 6 cm 
Stoppning: Latex 
Fodral: tvättbart i upp till 60 ° C 
Storlek:  80, 90, 105, 120, 140, 160, 180, 210 x 200 cm 
 90, 105, 120, 140, 160, 180, 210 x 210 cm

Utvecklad sovkomfort
De två funktionsmadrasserna tempSmart® och Sensity™ ger förutom ljuvlig 
sovkomfort också specifika och nyttiga funktioner. Bägge madrasserna, som 
är vetenskapligt utvecklade och testade, erbjuder funktioner som kan göra din 
sömn bättre.

Bäddmadrasser 
med funktion

®
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Noggrant utvalt

Vi är mycket noga när vi väljer ut tyger och färger till våra 

sängar. Sängarna är byggda för att hålla i många år och då 

måste också tyget vara av mycket hög kvalitet för att vara 

fräscht och snyggt lika länge.

Vi tittar på struktur, lyster och uppbyggnad och är inte nöjda 

förrän alla våra krav är uppfyllda.

färgvalet grundar sig på att det ska vara rätt i tiden men också 

så tidlöst att sängen alltid känns modern och passar in i våra 

Skandinaviska inredningsstilar.

SMARAGD har ett kvalitetstyg 
i tre härliga färger

SmArAgD- och SAfir-seriens sängar har ett fint jacquardvävt 

sängtyg. Det är vävt i chenillegarn på färgad varp, viket ger tyget 

dess livfulla uttryck. tyget är rakkviltat och därmed vadderat för 

att kunna sys riktigt elegant och med perfekt passform. Ett tyg som 

är tidlöst i sin struktur och dessutom mycket tåligt och slitstarkt.

SmArAgD-sängar, gavlar och gavelkuddar finns i tre fina färger: 

SAfir-serien finns endast i färgen Beige/Grå.

DIAMANT har ett möbeltyg 
med utstrålning och känsla

tyget vi valt till sängarna i DiAmAnt-serien är av absolut toppklass. Ett 

skumlaminerat möbeltyg i chenille som kännetecknas av sin mjuka ytstruktur 

och mycket goda slitstyrka. tyget har en oöverträffad kvalitetskänsla och en 

vacker struktur som lyfter upplevelsen av hela ditt sovrum och ger sängarna 

olika karaktär och uttryck.

Alla DiAmAnt-sängar, gavlar och gavelkuddar finns i fyra fina färger: 

Snygga tyger
i naturnära färger

Blyerts Antracit KarbonNougat Beige/Grå Mörkgrå Svart
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Våra olika fjädersystem
Bonell
Bonellsystemet används i enklare sängar och som underkärna till dubbelfjädrande 
sängar. Oftast används det i kombination med ytterligare ett bonellsystem eller ett 
finare pocketsystem ovanpå. 

LFK
fjädrarna är uppbyggda av en tunnare tråd än i bonellfjädern och resårmadras-
sen har ett större antal resårer vilket ger en skönare och följsammare säng. 
i mer exklusiva sängar används ofta LfK-fjädrar som underkärna för en bättre 
djupfjädring.

Pocket
Pocketsystemet är uppbyggt av resårer inneslutna i var sin slitstark tygpåse 
(pocket). Varje resår kan fjädra individuellt vilket innebär att resåren formar sig 
efter kroppen och ger det stöd som kroppen behöver. 

5-zonat pocketsystem
Zonpocketsystemet gör att du får bästa möjliga avlastning och perfekt sovkomfort. 
Systemet bygger på att fjädrarna är lite mjukare där kroppen väger som tyngst 
och belastar som mest. Då kan de fastare fjädrarna jobba optimalt mot övriga 
kroppen vilket gör att hela kroppen får perfekt avlastning och vila.

Nivåpocketsystem
fjädrarna i en nivåpocket har två olika höjder. Detta gör att när du lägger dig i 
sängen så avlastar först de högre fjädrarna kroppen och ger en skön ytmjukhet. 
när kroppen sedan sjunker ner i madrassen tar också de lägre fjädrarna emot 
kroppen och alla fjädrar i systemet samarbetar för att ge kroppen bästa möjliga 
stöd,  jämnt fördelat över hela sängen och helt oberoende av sovställning.

Stoppningsmaterial 
Polyeter
Även kallad skumplast. Ett av de mest förekommande stopp-
ningsmaterialen i sängar och bäddmadrasser. Det är både 
prisvärt och har goda dämpande egenskaper.

Kallskum
En variant av polyeter som har hög elasticitet. materialets för-
del är framför allt de goda fjädrande egenskaperna, vilket ger 
god spänst. Dessutom ger materialet en skön ytmjukhet.

Latex
Latex är ett mycket elastiskt och följsamt stoppningsmaterial 
som ger en mjuk och stabil känsla. materialet har god livs-
längd och bra ventilation. 

Hålfiber
Hålfiber är en fyrkanalsfiber av polyester vilket ger en enastå-
ende hållbarhet och spänst. Hålfiber formar sig efter kroppen 
och ger optimal tryckavlastning. Hålfiber ventilerar också 
effektivt bort överflödig fukt. 

Prisvärdhet och kvalitet
Vi har ett uttalat fokus på att alltid ge mest kvalitet i form av 
design, trygghet och sovkvalitet inom varje prisnivå. Alla våra 

sängar är tillverkade i Sverige med stor hantverksskicklighet.

Design och känsla

Stjärnbädden sängar är till 100% designade i Sverige utifrån 
ett skandinaviskt formspråk. De har mycket fina tyger och 
matchande urval av gavlar, sängkuddar och ben för snygga 

helhetslösningar.

Stjärnbädden har en tydlig filosofi 
- att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid 
erbjuda riktigt prisvärda sängar

Sovkomfort och teknik
Vi erbjuder ett brett sortiment med kvalitetssängar vilket ger stor möjlighet till 
personligt val. 5-zonade pocketsystem och nivåpocket i de exklusivaste modellerna 
ger sovkomfort utöver det vanliga. Klämskydd på alla ställbara sängar förutom 

SAfir ger extra trygghet.

Garantier och trygghet
Stjärnbädden som ingår i Hilding Anders-koncernen, Europas ledande sängtill-
verkare, är ett helt svenskt sängvarumärke med all tillverkning i Sverige. Vi lämnar 
generösa garantier på samtliga sängar.

Stjärnbädden har alltid arbetat konsekvent för högsta kvalitet och minimerad miljöpåverkan. Som ett led 

i det är hela vår tillverkningsprocess certifierad enligt både ISO 9001 och ISO 14001. När du köper säng från 

oss på Stjärnbädden så innebär det att du kan sova tryggt och med ett riktigt gott miljösamvete. 
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Garanti: 15 års garanti på ram och resårbrott orsakade av material- eller tillverkningsfel. För motorer i ställbara sängar gäller 5 års garanti.

SAFIR 
Resårsäng

SAFIR 
Kontinentalsäng

SAFIR 
Ställbar säng

Resårmadrass Pocketfjädrar

Stoppning Polyeter

Underbädd

Övre resår Bonellfjädrar

Undre resår -

Ram 8 cm hög

Komfort medium, fast
Storlekar

• 160 & 180 x 200 cm

Storlekar

• 90 & 105 x 200 cm

Resårmadrass Pocketfjädrar

Stoppning Polyeter

Botten fjädrande lameller

Ram 8 cm hög

Komfort medium, fast

Storlekar

• 80 & 90 x 200 cm

Storlekar

•  80, 90, 105, 120, 140  
 & 160 x 200 cm

Storlekar

• 80, 90, 105, 120, 140  
 & 160 x 200 cm

SAFIR Enkelfjädrande

Övre resår Bonellfjädrar

Undre resår -

Stoppning Polyeter

Ram 8 cm hög

Komfort fast

SAFIR Dubbelfjädrande

Övre resår Bonellfjädrar

Undre resår Bonellfjädrar

Stoppning Polyeter

Ram 8 cm hög

Komfort fast

SAFIR Pocket/Bonell

Övre resår Pocketfjädrar

Undre resår Bonellfjädrar

Stoppning Polyeter

Ram 8 cm hög

Komfort medium, fast

Beige/Grå
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Garanti: 15 års garanti på ram och resårbrott orsakade av material- eller tillverkningsfel. För motorer i ställbara sängar gäller 5 års garanti.

SMARAGD 
Resårsäng

SMARAGD 
Kontinentalsäng

SMARAGD 
Ställbar säng

Storlekar

• 160 & 180 x 200 cm 
• 160 & 180 x 210 cm

Storlekar

• 90 & 105 x 200 cm 
• 90 x 210 cm

Resår Pocketfjädrar

Stoppning Polyeter

Botten fjädrande skiva

Komfort medium, fast

Övrigt
trådlös handkontroll 
kan väljas till.

Storlekar

• 80, 90, 105, 120, 140 &  
 160 x 200 cm
• 90 x 210 cm

Övre resår Pocketfjädrar

Undre resår Bonellfjädrar

Stoppning Polyeter

Ram 12 cm hög

Komfort
mjuk*, medium, fast, 
Extra fast

* Mjuk komfort finns inte i 140 och 160 x 200 cm

Beige/Grå Mörkgrå Svart

Resårmadrass Pocketfjädrar

Stoppning Polyeter

Underbädd

Övre resår LfK fjädrar

Undre resår -

Ram 12 cm hög

Övrigt Kantförstärkning

Komfort medium, fast
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Garanti: 15 års garanti på ram och resårbrott orsakade av material- eller tillverkningsfel. För motorer i ställbara sängar gäller 5 års garanti.

Övre resår 5-zonat pocketsystem

Undre resår Bonellfjädrar

Stoppning Latex

Ram 12 cm hög

Övrigt Kantförstärkning

Komfort medium, fast

Storlekar

• 160, 180 & 210 x 200 cm 
• 160, 180 & 210 x 210 cm

Storlekar

• 160, 180 & 210 x 200 cm 
• 160, 180 & 210 x 210 cm

DIAMANT 
Resårsäng

DIAMANT 
Kontinentalsäng

DIAMANT 100 XC 
Kontinentalsäng

Storlekar

• 80, 90, 105, 120, 140 &  
 160 x 200 cm
• 90 x 210 cm

Resårmadrass 5-zonat pocketsystem

Stoppning Latex/Polyeter

Underbädd

Övre resår LfK fjädrar

Undre resår Bonellfjädrar

Ram 12 cm hög

Övrigt Kantförstärkning

Komfort mjuk, medium, fast

Resårmadrass nivåpocketsystem

Stoppning Latex/Polyeter

Underbädd

Övre resår LfK fjädrar

Undre resår Bonellfjädrar

Ram 12 cm hög

Övrigt Kantförstärkning

Komfort medium, fast
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Garanti: 15 års garanti på ram och resårbrott orsakade av material- eller tillverkningsfel. För motorer i ställbara sängar gäller 5 års garanti.

Resårmadrass 5-zonat pocketsystem

Stoppning Latex/Polyeter

Undre Resår Pocketfjädrar

Ram 12 cm

Komfort mjuk, medium, fast

Övrigt
trådlös handkontroll 
ingår.

Övre Resår 5-zonat pocketsystem

Undre Resår Pocketfjädrar

Stoppning Latex/Polyeter

Ram 12 cm

Komfort mjuk, medium, fast

Övrigt
trådlös handkontroll 
kan väljas till.

Storlekar

• 90, 105 & 120 x 200 cm 
• 90, 105 & 120 x 210 cm

Storlekar

• 90, 105 & 120 x 200 cm 
• 90, 105 & 120 x 210 cm

Resårmadrass nivåpocketsystem

Stoppning Latex/Polyeter

Undre Resår Pocketfjädrar

Ram 23 cm

Komfort medium, fast

Övrigt
trådlös handkontroll 
ingår.

Blyerts Antracit Karbon

DIAMANT 
Ställbar säng

DIAMANT 100 
Ställbar säng

DIAMANT 100 XC 
Ställbar säng

Storlekar

• 80, 90, 105 & 120 x 200 cm 
• 90, 105 & 120 x 210 cm

Nougat
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