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Sesam Singel Sängskåp inklusive madrass
Sängskåpet har en öppen baksida som vänds mot vägg,
har hjul för att enkelt kunna vridas runt och rullas till lämplig plats.
Alla sängkläder kan vara kvar i skåpet vid infällandet.

Tillval av praktiska hygieniska textilier
för skydd polyetermadrassen och överdragets bommullstyg
med dess quiltade bomullsfibermatta i bottenförstärkningen:

Kuvertlakan med hög funktion & passform , vita. Vikt 65kg
Tvätt 60 gMaterial 100% bomullspercale 200tc,trådar per kvadrattum. 

Madrasskydd 80 x 200 med fixerande resårband i hörnen :
Quilt, 400gram, 100% bomull. Tvätt 60 grader 

Mått & vikt:
Djup 41,5 cm infälld. Djup utfälld  207,5 cm. Bredd utvändigt 93 cm.Höjd ca 133 cm. 
Vikt 65kg

Emballage & frakt utanför Stockholm med DSV, hem till port/tomtgräns: 1000-1800:-,
beroende på avstånd 120 – 1150 km

(frakttillägg till glesbygds kommuner tillkommer)
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Bäddmått madrass
73 x 195cm

Bredd invändigt: 
89 cm 

Vit 
laminat
0500-N
präglad
matt yta

Valnöt
eller  

 eklaminat
sidenmatt yta

Vitlacker i
halvmatt
30 glans

0502-Y
Sthlms vit

eller
 0300-N
kritvit

Vitlacker i
halvmatt
30 glans

0502-Y eller
0300-N med 
Kaplanfront
(spegelfräst)

Fanér i äkta 
ek, valnöt, 
björk eller 

bokträ.
Ytbehandling:

 Oljad och 
polerad eller 
klarlackad i 

2 lager 

Kulörbetsad
fanér i äkta 

bokträ,
 klarlackad i 

2 lager
 

 Kulörbetsad
fanér i äkta 

bokträ,
 klarlackad i 
2 lager med
 Kaplanfront
(spegelfräst)

Frakt 
Sthlm

Sesam singel
komplett 

med madrass
7 250 7 750 8 250 8 700 8 900 9 500 9950 +500

Madrasskydd
med resårband 495 495 495 495 495 495

Lakan
Formsytt 300 300 300 300 300 300

Textilpaket 
till reducerat pris

2st formsydda 
lakan 

1st madrasskydd

900 900 900 900 900 900
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Sammmanfattande information och måttinformation
Måttuppgifter Sesam Singel:
Bredd:93 cm 
Höjd 133 cm
Djup infälld  41cm
Längd utfälld 207,5 cm
Invändigt mått 89 cm
Bäddmått 73 x 195 cm
Bädd yta över golv 53 cm
Vikt 65kg

Funktioner och Fakta
Automatisk låsning av mekanismen vi utfällning och infällning.
Alla sängkläder ryms i stängt läge, klar för att brukas.
Hög och bekväm sitthöjd, lätt att ta sig i och ur för äldre.
Madrassens överdrag har en förstärkning i botten, lamellerna känns inte. 
Madrassen är 12cm tjock i 35kg polyeter av hög kvalitet.
Rymlig känsla invändigt med en avlastningshylla. 
Minimal glipa mellan mekanism och skåprygg, kudden kan ej falla ned mellan. 
Skåpet har hjul med 50mm diameter. 360 graders rotering, horisontellt liggande lagerbana och stabila infästningar 
av hjulen i bottenplattan av sängskåpet.
Den öppna sidan ställs mot vägg när skåpet inte används. 
Skåpet kan förses med dörrar som tillval, måste beställas vid order för preparering.
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