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”Take care night & day” Skønne nætter med dyb og god søvn er forudsætningen for, at dagen 

starter med ny energi, og du både mentalt og fysisk er restitueret. 

Omvendt er dagen også vigtig for den gode dybe søvn. 

Det gælder både dagens kost, motion, væskeindtagelse og en generel 

sund levevis, der er afgørende for, om du sover godt om natten. 

Dertil kommer, at det naturligvis er vigtigt, at du har en seng, der giver 

dig den optimale liggekomfort, så du netop opnår restitution og hvile 

hele natten igennem. Invester derfor i den gode søvn. 

Livingbed holder fokus på vores filosofi om at være førende i udviklin-

gen af komfortable madrasser, der passer til nutidens behov og trend 

indenfor moderne boligindretning. 

Gå på opdagelse i Livingbed - en serie af senge, der ligner en million, 

giver dig fantastisk komfort og har en masse moderne og tekniske  

finesser.

Kollektionen består af vores eksklusive Supreme komfort og vores  

klassiske Unique komfort.

Livingbed er designet til night & day.
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Supreme Boxelevation m. slide back 
Livingbed Supreme boxelevation er det ultimative sengemøbel. Her får du al den komfort og funktion, du kan ønske dig. Dette er en seng i absolut topklasse.
Boxelevationen består af 2 gennemgående høje pocket kerner med fasthed efter behov. Sengen er med de fineste komfortegenskaber og hertil integreret 
trinløs elevation. Sengen har også slide back funktion, så hovedenden ikke rykkes frem, men bliver ud for natbordet i eleveret position.
Supreme boxelevationen er betrukket med lækkert lamineret Supreme møbelstof, som fås i 4 skønne farver - lys grå, antrasit, sort og petrol. 
Motoren fra LINAK er dansk produceret, støjsvag med minimalt strømforbrug samt trådløs fjernbetjening.
Supreme topmadrassen fås i en luksuriøs trenset eller quiltet volumiøs udgave - skøn at ligge på med betræk af vores lækre bløde stretch kvalitet med 
bamboo fibre, som giver ekstra fin komfort og et friskt og naturligt søvnmiljø.

”Busy days, quiet nights”

Livingbed Supreme med alle de små detaljer...
• Supreme elevationssenge har lys under sengen 
 - en praktisk luksus, når du skal op om natten 
 og en mørk vintermorgen.
•  Praktisk lomme til fjernbetjening, smartphone 
 og ipad. 
•  Integreret Bluetooth så du kan betjene din 
 boxelevationsseng via en applikation på din 
 smartphone. Se billede.
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”Sleep is the dna of night & day”

Supreme høj continental med full cover 
- ren luksus 
Supreme høj continental er en drøm af en luksus seng. Denne continental seng består af to lag 
madrasser ovenpå hinanden, som er samlet i ét stort betræk, så sengen får et super enkelt og 
moderne udtryk.  De nederste to boxmadrasser er med pocket fjedre og derpå to vendbare madrasser 
med zoneinddelt fjederindlæg. De nederste boxmadrasser stabiliserer sengen, og de vendbare  
madrasser tilpasser sig dit behov for støtte, fasthed og komfort. Med denne opbygning øges 
forudsætningen for at opnå den optimale sovestilling.
Komforten øges yderligere med en volumiøs vaskbar eller en luksuriøs trenset topmadras - begge 
med blødt smidigt stretch tekstil med bambusfibre. Continental sengen er flot og nordisk med  
Livingbeds nye egetræssokkel og trenset gavl. Soklen fås også i sort.
Se Livingbeds øvrige tilbehørsprogram af funktionsgavle og ben.
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Supreme Elevation med nakkeløft
Livingbed Supreme elevation er en justerbar seng i luksusklassen. Den emmer af super lækker komfort i sit stilrene design. Her vist 
med funktions-hovedgavl og TV-gavl. Ønsker du hellere ben og gavl, findes der flere flotte gavle og fine ben i forskellige materialer. 
Elevationsbunden har 42 formspændte lameller, hvoraf 6 er justerbare for individuel tilpasning af fasthed. Den har et ekstra nakkeløft 
for ekstra behagelig nakkestøtte. Sengen betjenes med trådløs fjernbetjening eller med din smartphone via en applikation og den  
integrerede Bluetooth. Motoren er en dansk produceret LINAK Advance, støjsvag med minimalt strømforbrug samt trådløs 
fjernbetjening for trinløs justering af hoved- og fodende. 
Som en ekstra detalje har sidebremsen en lomme til den trådløse fjernbetjening. Den vendbare madras fås med fjederindlæg efter 
behov for fasthed og komfort. Sengen er betrukket med flot lamineret møbeltekstil. Komforten øges yderligere med en volumiøs 
vaskbar eller en luksuriøs trenset topmadras - begge med blødt smidigt stretch tekstil med bambusfibre.

Med Livingbed TV-gavl slipper du for det væghængte TV eller TV på gulvet.
Nu kan du ligge i sengen med fjernbetjening og køre dit TV op af gavlmodulet og 
ned igen, når du skal sove. Det er da luksus...
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Supreme Boxmadras  Livingbed Supreme boxmadras er luksusudgaven af boxmadrasser. Se de fine rene linier og mærk de skønne kvalitets-
tekstiler. Boxmadrassen er dobbeltfjedrende og altid med pocket underkerne for en generel bedre understøttende komfort. Fjederindlægget findes som zone-, multi- og 
SMART pocket og vælges efter behov for fasthed og komfort. Madrassen er polstret med Cooltex, som giver en kølende og ventilerende effekt, så man altid har en frisk seng. 
Den er betrukket med Supreme vævet og lamineret møbeltekstil og fås i flere skønne farver. Topmadrassen er blød og smidig med 60 mm latex eller celsius og med betræk 
af vores lækre bamboo stretch kvalitet, som giver ekstra fin komfort og et friskt og naturligt søvnmiljø. Fuldend sengen med Livingbeds nye fleksible sengeramme, hvor 
benet klikkes op i sengerammen. Benene kan derved let skiftes, hvis du ønsker et nyt materiale og et nyt udtryk. Her vist med en aluramme og ben i olieret eg. 
Læs mere om systemet og de forskellige materialer på side 35.

”Living is loving night & day”

Stretch med bambusfibre
I Livingbeds nye tekstilkollektion har vi bevaret vores succesfulde stretch 
tekstil med naturlige bambusfibre.
Bambus tekstilfibrene er udvundet direkte fra bambus stilke. Fibrene er 
naturligt anti-bakterielle og lugt-hæmmende.  
Fibrene er både absorberende og ventilerende, så tekstilet er åndbart og 
forbliver friskt. Bambus er stærkt, men også blødt og indbydende at røre 
ved, og så er det ikke mindst miljøvenligt og biologisk nedbrydeligt.
Stretch med bambusfibre anvendes til alle Livingbed Supreme top- 
madrasser.

Vævet møbeltekstil
Livingbed Supreme er polstret med særligt udvalgte kvaliteter af vævet 
møbeltekstil med flot struktur, et blødt touch og god slidstyrke. Supreme 
tekstilet er lamineret på skum, så det sidder flot og glat på madrassen.
Tekstilerne fås i flere flotte farver - lys grå, antrasit, sort og petrol. 
Det anvendes til Livingbed Supreme madrasser, gavle, funktionsgavle 
samt kanten på Supreme trenset topmadras.
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”Designed for living
  night & day”

Supreme Elevation med hybrid vendbar
Denne nye Livingbed Supreme elevation adskiller sig med en hybrid vendbar madras, som 
giver særlig god støtte og komfort.
Supreme Elevation er en justerbar seng, der udstråler komfort og wellness. 
Her vist med funktions hoved- og endegavl. Elevationsbunden har 42 formspændte lameller, 
hvoraf 6 er justerbare for individuel tilpasning af fasthed. Den har et ekstra nakkeløft 
for ekstra behagelig nakkestøtte. Sengen er betrukket med flot lamineret møbeltekstil, 
og den vendbare hybrid madras er betrukket med et yderst behageligt bobbel tekstil 
af blødt smidigt stretch med bambusfibre. Sengen betjenes med trådløs fjernbetjening  
eller med din smartphone via en applikation og den integrerede Bluetooth. 
På sidebremsen findes en lomme til den trådløse fjernbetjening. Motoren er en dansk 
produceret LINAK, som er støjsvag med minimalt strømforbrug. Som en ekstra detalje 
er der lys under sengen. Den skønne hybrid madras med særlig komfort kan fint  
anvendes uden topmadras. Alternativt findes en hypersoft skum topmadras til denne seng.
På side 15 finder du information om 3 andre typer madrasser i vores ANTI STRESS program.

Hybrid vendbar madras 
“HYBRID” betyder krydsning, og det er netop, hvad denne madras er.
Det bedste fra to verdner smelter sammen, og der opstår en enestående 
komfort. HYBRID madrassen består af en højkvalitets Celsius skum med et 
aktivt fjederlag, der hjælper til, når kroppen skifter stilling.  
Fantastisk komfort, yderst velegnet til elevation. 
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”Nights in peaceful sleep 
  days full of energy”

Vendbare madrasser 
HYBRID  VENDBAR MADRAS:
“Hybrid” betyder krydsning, og det er netop, hvad denne madras er.  Det bedste fra to verdener smelter sammen, og der opstår en  
enestående komfort.  HYBRID madrassen er bestående af en højkvalitets Celsius skum samt et aktivt fjederlag, der hjælper til, når 
kroppen skifter stilling.  Fantastisk komfort, yderst velegnet til elevation. 

HR/KOLDSKUM  VENDBAR MADRAS:
Koldskum med profil simulerer et fjederindlæg i madrassen. Således får madrassen meget stor bæreevne, stor slidstyrke og ikke mindst 
en rigtig god komfort.  Vigtigt for en god og afstressende søvn er en tør seng - derfor er ventilation meget vigtigt, og samtidig nedsætter 
det muligheden for, at bakterier kan overleve. Ventilationen skabes gennem skummets åbne cellestruktur samt de ekstra gennem-
skæringer, der samtidig skaber en tilpasning af komforten.   

LATEX VENDBAR MADRAS:
Mayan Green latex, som anvendes i Livingbed ANTI STRESS serien, er 100% naturlatex uden tilsat kemi. 
Den naturlige gummi og den nyeste teknologi sikrer tilpasning af madrassen til nutidens behov for optimal støtte og afslapning. 
Produktet er meget velegnet til elevationssenge.  Ved anvendelse af naturens råvarer opnås flere positive sideeffekter. 
Naturlatex er naturligt allergivenligt, åndbart og har ventilerende egenskaber, der sikrer en tør seng. Mayan Green støtter endvidere de 
lokale samfunds bæredygtighed, og produkterne har en grøn profil.

CELSIUS VENDBAR MADRAS:
Celsius, som anvendes i Livingbed ANTI STRESS serien, er baseret på en højkvalitets Waterlily skum med trykaflastende egenskaber. 
Waterlily øger madrassens levetid, og det har kølende, ventilerende og anti-bakterielle egenskaber. 
Skummet er endvidere bæredygtigt og har en grøn profil.  Madrassen er opbygget af 3 forskellige lag indeholdende komfortzoner, 
ventilation samt et komfortlag, der sikrer en helt optimal liggekomfort. 

Hovedpuder 
VISCO HOVEDPUDE fremstillet af højkvalitets- og antibakterielt helseskum med en fantastisk komfort og støtte. Hvidt vaskbart betræk.

LATEX HOVEDPUDE fremstillet af naturlatex og er 100% organisk. Materialet er yderst ventilerende og giver optimal støtte og 
afslapning. Hvidt vaskbart betræk.

HYPERSOFT HOVEDPUDE fremstillet af vaskbart hypersoft skum med fantastisk fin bæreevne og komfort samt rigtig god luftgennem-
strømning. Hele kernen og betrækket kan vaskes ved 60o C, så puden kan holdes ren og frisk. 

Supreme ANTI STRESS 
Eksklusivt skum-program til vendbare madrasser og hovedpuder

Den nye Livingbed serie indeholder et lille eksklusivt sortiment af vendbare madrasser samt hovedpuder, som er opbygget 
omkring skum og latex. ANTI STRESS madrasserien indeholder 4 forskellige madrastyper. Gennemgående for serien er 
brug af de bedste råvarer, god komfort med støtte for hele kroppen, allergivenlig, rigtig god holdbarhed, grøn profil og 
ikke mindst en afstressende nattesøvn. Disse vendbare madrasser er alle betrukket med et yderst behageligt bobbel tekstil 
af blødt smidigt stretch med bambusfibre.
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Spider Boxelevation for den kræsne 
Boxelevation med ”Spider-leg” er for dem, der prioriterer såvel design som 
funktion og komfort. Sengen er konstrueret som en dobbeltfjedrende box- 
elevation. Nederst findes et pocket lag i fuld længde, som skaber dybde og 
støtte i sengen. Øverst ligger et valgfrit og udskifteligt fjederindlæg i en 
integreret vendbar madras polstret med latex. 
Udskiftning af fjederindlægget giver mulighed for vedligeholdelse og ændring 
af komforten uden udskiftning af hele sengen. Den vendbare madras løftes ud 
af sengen ved at åbne den indbyggede lynlås i kanten af spejlet på sengens 
liggeflade.  Topmadrassen er trenset med 40 mm valgfrit latex eller celsius.
Funktionerne i Spider Boxelevation er kontrolleret via den danske motorpro-
ducent LINAK´s flagskib TD3. TD3 giver mulighed for indstilling af selvvalg og 
favorit positioner samt har porte til styring af eksterne enheder. Indstillingerne 
på hoved- og fodsektionerne er mange og helt unikke. Specielt for sengens 
Spider-leg er, at den kan indstilles som en stol, altså i en siddeposition. 
Sengen leveres målene 90 x 210 cm.  
TILVALG: Kan leveres med USB stik til mobiltelefon og lignende devices. 
 

Livingbeds elegante Spider understel giver sengen et let og svævende udtryk.
Understellet er produceret i rustfri stål. Det har lys i alle fødder, så du sikkert kan 
stå op om natten og en mørk vintermorgen uden at tænde lys med risiko for 
at vække din partner. Lyset i fødderne styres med den trådløse fjernbetjening.

”Live every moment, 
  sleep every night”
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”Living is loving night & day”

Livingbed magasin fungerer både som endegavl og opbevaring.
Det er super praktisk at opbevare ekstra puder og tæpper i magasinet - så 
er det altid lige ved hånden, når du skal bruge det.

Supreme Continental  
Supreme continental er en eksklusiv dobbeltseng med den fineste komfort, og et udtryk, der emmer af kompromisløs kvalitet og flot design. 
Her vist med funktions hovedgavl og endegavlsmagasin til opbevaring.
Livingbed Supreme continental består nederst af to boxmadrasser med stabiliserende skumkerne. Ovenpå ligger to vendbare madrasser med fjederindlæg og 
komfort, som vælges efter behov - madrassen findes med 5-zone pocket, 5-zone multi pocket og Livingbeds nye Smart pocket. 
Continentalen er en dobbeltseng, hvor de vendbare madrasser kan vælges med forskellig tilpasset fasthed, så begge parter får optimal liggekomfort. 
De vendbare madrasser ligger i ét stort dobbelt betræk. Både box- og vendbare madrasser er betrukket med Supreme vævet og lamineret møbeltekstil og fås i 
flere skønne farver. Som kronen på værket vælges en luksuriøs trenset topmadras eller en volumiøs quiltet vaskbar topmadras i stretch tekstil med bambusfibre, 
som giver ekstra fin komfort og et friskt og naturligt søvnmiljø. I en Supreme continental føler du wellness i luksusklasse.
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”Designed for living night & day”

Supreme enkeltfjedret Boxelevation 
med vendbar fjederkerne
Livingbed Supreme boxelevation er en enkeltfjedret justerbar seng med 
vendbar fjederkerne. Den udstråler tidløst og stilrent design. Her vist med en 
klassisk quiltet hovedgavl. 
Sengen betjenes med trådløs fjernbetjening eller med din smartphone via en 
applikation og den integrerede Bluetooth.
Motoren er en dansk produceret LINAK, støjsvag med minimalt strømforbrug 
samt trådløs fjernbetjening for trinløs justering af hoved- og benende. 
Som en ekstra detalje har sidebremsen en lomme med plads til både fjern-
betjening, smartphone og Ipad. 
Betrækket på madrassens liggeflade kan lynes op for at skifte eller vende 
fjederindlægget efter behov.
Sengen er betrukket med flot lamineret møbeltekstil. Komforten øges 
yderligere med en volumiøs vaskbar eller en luksuriøs trenset topmadras - 
begge med blødt smidigt stretch tekstil med bambusfibre.

Livingbed er eksklusivt design, og det er sengen, du vil elske at bruge både nat og dag.
Serien er gennemtænkt og ærlig - her går design, kvalitet og pris op i en højere enhed med tanke på miljø, ressourcer 
og forarbejdning. Vi har brugt de bedste materialer for at skabe en skøn komfort, og der er tænkt og udviklet på alle 
delelementer for at øge funktionaliteten både nat og dag, samt sikre det gode design, og ikke mindst er produkterne 
både miljøvenlige og i en yderst fornuftig prisklasse. 
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Supreme Boxmadras med DOT gavl og hjul
Denne Livingbed Supreme boxmadras er samme luksus udgave som tidligere beskrevet på side 11, men her vist med DOT gavl og hjul på en 120 cm bred boxmadras. 
Dette nye trendy DOT gavlsystem er super fleksibelt - i en og samme gavl har du mange forskellige udtryk. Du kan placere de to dots, som du ønsker og derved skabe 
dit personlige udtryk og ændre, når du får lyst til det. Et gavlsæt består af 2 størrelser Ø 75 og Ø 140 cm. Begge størrelser findes i flere farver og kombineres efter ønske.
Metalhjulet er et nyt bud på et let og moderne udtryk, som imødeser den voksende mobilitet, vi ønsker i indretningen.
Fuldend med en rund puf i samme skønne tekstiler som Supreme sengene.

”Living night & day”

Hjul under sengen er både funktionelt og smart - det giver et let og moderne 
udtryk, og så bliver din seng super mobil. Det kan være praktisk for mange og 
måske især til compact living.
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”Sleep is the dna of night & day”

Unique Continental  
Livingbed Unique continental er en stor lækker flyder, som du simpelthen kun kan elske. 
Komforten er i topklasse og looket er overlegent.
Livingbed continental består nederst af to boxmadrasser med skumkerne. Skumkernen 
sørger for, at den høje seng med flere lag stabiliseres og ikke bliver for levende. 
Ovenpå boxmadrasserne ligger to vendbare madrasser med fjederindlæg efter behov for 
fasthed og komfort. Madrasserne ligger i ét stort dobbelt betræk. Både box- og vendbare 
madrasser er betrukket med Unique vævet tekstil og fås i antracit grå.
Øverst ligger en dobbelt topmadras med 40 mm latex eller celsius og med betræk i en blød 
og smidig stretch kvalitet, som giver god komfort.

Unique vævet tekstil
Livingbed Unique tekstilet er et flot vævet tekstil, der er kanalquiltet med 
fibervat. Tekstilet har god slidstyrke og fås i en flot antracit grå farve.
Det anvendes til alle Unique madrasser og gavle.  
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Dansk design og produktion 
Godt dansk design udtrykker enkelhed, ro og harmoni, og matcher den 
skandinaviske farvesætning af grå, sorte og blå nuancer. Det er i den 
klassisk moderne kultur og stemning, vi henter inspiration til vores 
kollektioner.
Livingbed er helt igennem dansk design, ærligt og gedigent dansk 
håndværk og dansk produktion. Vi udvikler konstant på det gode design 
og skaber produkter, der holder i længden, både i design og kvalitet.

”Nights in peaceful sleep
  days full of energy”

Unique Elevation
Livingbed Unique elevation er en flot og tidsløs justerbar seng.
Elevationsbunden består af en ramme med 28 formspændte lameller, hvoraf 5 er justerbare for individuel tilpasning af fastheden. Motoren er en dansk produceret 
LINAK, støjsvag med minimalt strømforbrug samt trådløs fjernbetjening med radiofrekvens.
Hertil en vendbar madras med fjederindlæg efter behov for fasthed og komfort. Den vendbare madras fås med zone pocket eller zone multi pocket fjederindlæg i to 
fastheder. Rammen og madrassen er begge betrukket med Unique vævet og kanalquiltet tekstil og fås i mørk grå.
Topmadrassen er med 40 mm latex eller celsius og med betræk i en blød og smidig stretch kvalitet, som giver god komfort. 
Fås også som dobbelt split topmadras til netop elevationssenge.
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”Living lives night & day”

Unique Boxmadras 
Livingbed Unique boxmadras er en funktionel seng med god komfort.
Boxmadrassen er dobbeltfjedrende og med fjederindlæg efter behov for fasthed og komfort. 
Madrassen er betrukket med Unique vævet og kanalquiltet tekstil og fås i mørk grå.
Topmadrassen er med 40 mm latex eller celsius og med betræk i en blød og smidig stretch kvalitet, 
som giver god komfort. 
Et godt valg, når du skal købe din første seng.
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Produktoversigt og priser
L I V I N G B E D  B OX MA D R A S
Supreme Box 5-zonet pocket Medium/Fast

Supreme Box 5-zonet multi pocket Medium/Fast

Supreme Box SMART pocket Medium/Fast

Unique Box 5-zonet pocket Medium/Fast

Unique Box multi pocket Medium/Fast

L I V I N G B E D  V E N D B A R
Supreme Vendbar 5-zonet pocket/cooltex Medium/Fast

Supreme Vendbar 5-zonet multi pocket/cooltex Medium/Fast

Supreme Vendbar SMART pocket/cooltex Medium/Fast

Unique Vendbar 5-zonet pocket Medium/Fast

Unique Vendbar 5-zonet multi pocket Medium/fast

L I V I N G B E D  S K U M P R O G R A M  V E N D B A R
Supreme Vendbar MAYAN GREEN LATEX Medium/Fast

Supreme Vendbar HYBRID Medium/Fast

Supreme Vendbar KOLDSKUM Medium/Fast

Supreme Vendbar WATERLILLY Medium/Fast

L I V I N G B E D  E L E VAT I O N S B U N D
Supreme Elevationsbund 42 lameller 
Elevationsbund m. 42 lameller, heraf 6 justerbare, ekstra nakkeløft og monteret 3D beslag. 
LINAK motor m. lys, Bluetooth og trådløs fjernbetjening. 

Supreme Elevationsbund 28 lameller 
Elevationsbund m. 28 lameller og ekstra forstærkning i midten, ekstra nakkeløft og monteret 
3D beslag. LINAK motor m. lys, Bluetooth og trådløs fjernbetjening. 

Unique Elevationsbund 28 lameller 
Elevationsbund m. 28 lameller, heraf 5 justerbare. LINAK motor m. trådløs fjernbetjening.

L I V I N G B E D  B OX E L E VAT I O N
Supreme EF Boxelevation 5-zonet pocket/cooltex Medium/Fast
Enkeltfjedret boxmadras med integreret elevation. Polstring 25 mm cooltex. 

Supreme EF Boxelevation 5-zonet multi pocket/cooltex Medium/Fast
Enkeltfjedret boxmadras med integreret elevation. Polstring 25 mm cooltex. 

Supreme EF Boxelevation SMART pocket/cooltex Medium/Fast
Enkeltfjedret boxmadras med integreret elevation. Polstring 25 mm cooltex. 

Supreme DF Boxelevation m. SLIDE BACK, 5-zonet pocket/cooltex Medium/Fast
Dobbeltfjedret boxmadras med integreret elevation. Polstring 25 mm cooltex. 

Supreme DF Boxelevation m. SLIDE BACK, 5-zonet multi pocket/cooltex Medium/Fast
Dobbeltfjedret boxmadras med integreret elevation. Polstring 25 mm cooltex. 

Supreme DF Boxelevation m. SLIDE BACK, SMART pocket/cooltex Medium/Fast
Dobbeltfjedret boxmadras med integreret elevation. Polstring 25 mm cooltex. 
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 19000 20701 20701 20701

 6800  9301

 8800  11801

 B 120  B 140  B 160  B 180  

   2999 2999 

   3499 3499 

   8999 8999

 2999 3299 3499 3499

  2399 2499 2499

  4499 4999 4999

   4999 4999

1499

2499

  4299 4999 4999

   80 x 200 90 x 200 90 x 210 120 x 200 140 x 200 160 x 200 180 x 200 180 x 210

  2899 2899 2899 3999 4499 5798 5798 5798

       6199 6199 6199

  3699 3699 3699 4999 5499 7398 7398 7398

  4999 4999 5499  6499 9998 9998 10998

   3699 3699    7398 7398

  1599 1599 1799 2499 2699 3198 3198 3598

       3999 3999 4399

L I V I N G B E D  S P I D E R  B OX E L E VAT I O N
Supreme SPIDER m. 5-zonet pocket/latex Medium/Fast
Dobbeltfjedret boxmadras med integreret elevation og spider-leg. Polstring 25 mm latex. 

Supreme SPIDER m. 5-zonet multi pocket/latex Medium/Fast
Dobbeltfjedret boxmadras med integreret elevation og spider-leg. Polstring 25 mm latex. 

Supreme SPIDER m. SMART pocket/latex Medium/Fast
Dobbeltfjedret boxmadras med integreret elevation og spider-leg. Polstring 25 mm latex. 

L I V I N G B E D  CO N T I N E N TA L
Supreme  Continental m. skumboxe og 5-zonet pocket vendbar Medium/Fast

Supreme  Continental m. skumboxe og 5-zonet multi pocket vendbar Medium/Fast

Supreme  Continental m. skumboxe og SMART pocket vendbar Medium/Fast

Supreme  Continental m. pocket boxe og 5-zonet pocket vendbar Medium/Fast
Alt samlet i ét højt betræk. 

Supreme  Continental m. pocket boxe og 5-zonet multi pocket vendbar Medium/Fast
Alt samlet i ét højt betræk. 

Supreme  Continental m. pocket boxe og SMART pocket vendbar Medium/Fast
Alt samlet i ét højt betræk. 

Unique  Continental m. skumboxe og 5-zonet pocket vendbar Medium/Fast

Unique  Continental m. skumboxe og multi pocket vendbar Medium/Fast

L I V I N G B E D  G AV L / MA G A S I N
Supreme  L-gavl lav H 56 cm, D 10 cm

Supreme  L-gavl høj H 90 cm, D 10 cm

Supreme  L-gavl TV H 77 cm, D 25 cm (TV max D 7,5 cm, passer til 32”)

Supreme  væghængt gavl H 108 cm, D 8 cm

Unique væghængt gavl H 92/108 cm, D 8 cm

Supreme trenset gavl H 120 cm, D 12 cm

Supreme asymetrisk quiltet gavl og rudequiltet gavl H 130 cm, D 8 cm

Supreme DOT gavl lille Ø 75 cm

Supreme DOT gavl stor Ø 140 cm

Supreme magasin box H 57 cm, D 32 cm

L I V I N G B E D  TO PMA D R A S
Supreme Topmadras 60 mm latex/celsius
Vaskbar v/ 60o  C.

Supreme Topmadras SPLIT 60 latex/celsius
Vaskbar v/ 60o  C.

Supreme Topmadras TRENSET 40 latex/celsius
Sommer-/vinterside, 500g bomuld/500g uld

Supreme Topmadras 60 cm Talalay Latex
3D på højden. Vaskbar v/ 40o  C. 
Sommer-/vinterside, 500g bomuld/500g uld

Supreme Topmadras HYPER 50 mm skum
Hele topmadrassen inkl. hyperskum er vaskbar v/ 60o  C.

Unique Topmadras 40 latex/celsius
Vaskbar v/ 60o C.

Unique Topmadras SPLIT 40 latex/celsius
Vaskbar v/ 60o C.
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L I V I N G B E D  T I L B E H Ø R
Rundt stålben
Rundt sort metalben
Champagneben
Firkantet sort træben m. alu
Firkantet sort træben u. alu
Konisk ben eg
Pegasus ben eg/sort med alu, alu/wenge med alu
Rundt ben eg u. beslag
Støtteben
3D beslag sæt

Sidebremse stk.

Sidebremse pose stk.

Endebremse stk.

Endebremse pose stk.

Sideholder til fjernbetjening/mobil/Ipad (til boxelevation) stk.

L-beslag til gavle stk.

Sokkel eg og eg sortlakeret B 140 x L 200 x H 10 cm

Sokkel eg og eg sortlakeret B 160/180 x L 200 x H 10 cm

Sokkel eg og eg sortlakeret B 180 x L 210 x H 10 cm

Hjul sæt á 4 stk.

Puf rund 4 farver - grå, blå, sort og antrasit

Supreme lomme til Ipad/fjernbetjening

Samlebeslag 2 stk. pakning

3D beslag sæt á 4 stk.

   10 cm 13 cm 18 cm 19 cm 23 cm  

  349   399 449
  349   399
  749 749  799 849
     749
     399
  349  399  449
   749   799
  449   499
  179   179
 149
 149
 149
 149
 149
 299
 375
 2499
 2999
 2999
 2499
 799
 299
 99
 149

Produktoversigt og priser

L I V I N G B E D  S MA R T  F R A M E

Smart frame B 140 x L 200 cm  4600
Smart frame B 160 x L 200 cm 4950
Smart frame B 180 x L 200 cm 4950
Smart frame B 180 x L 210 cm 5300
Se beskrivelse af benprogrammet på side 35.

Livingbed gavle

Supreme  L-gavl lav

Supreme  L-gavl høj

Supreme  L-gavl TV

Supreme magasin box

Supreme DOT gavl lille/stor

Supreme trenset gavl

Supreme rudequiltet gavl

Supreme  væghængt gavl

Unique væghængt gavl

Supreme  asymetrisk quiltet gavl

Find inspiration i Livingbeds brede gavlprogram til at skabe det udtryk og den 
funktion, du ønsker til din sengegavl.
Vælg mellem det helt enkle udtryk, en lækker quiltet gavl, en vamset trenset gavl 
eller en L-gavl, som forener gavl og ben i ét samt giver mulighed for integreret TV 
i gavlen eller praktisk opbevaring.
Du kan også vælge en trendy fleksibel gavl, som består af to runde gavle, som kan 
hænges op på mange måder og kombineres i farver.

L I V I N G B E D  P U D E P R O G R A M

VISCO hovedpude 

L 67 x B 32 x H 8 cm 699

LATEX hovedpude 

L 70 x B 40 x H 11 cm  699

Hypersoft hovedpude 

L 66 x B 34 x H 11 cm 799

Pudebetræk vaskbart  

Passer til alle puder 149
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Supreme topmadrasser
QUILTET TOPMADRAS MED TALALAY LATEX
Den quiltede de luxe topmadras med Talalay latex er med store kvadratiske  
quiltninger og 3D åndbart materiale på højden, som sikrer god ventilation, så 
fugt og sved effektivt transporteres ud af topmadrassen.
Indlæg af 60 mm Talalay latex gør den ekstra volumiøs og luksuriøs.
Betræk af blødt stretch med bambusfibre, som giver ekstra fin komfort og et 
friskt og naturligt søvnmiljø. Vaskbart ved 40o C. 
Topmadrassen har sommerside med 500 g bomuld og vinterside med 500 g uld.

TRENSET TOPMADRAS MED LATEX/CELCIUS
Den luksuriøse og elegante trensede topmadras med en kant af vævet tekstil, 
som matcher sengen. 
Indlæg af 40 mm latex eller celcius. 
Betræk af blødt stretch med bambusfibre, som giver ekstra fin komfort og et 
friskt og naturligt søvnmiljø. 
Topmadrassen har sommerside med 500 g bomuld og vinterside med 500 g uld.

QUILTET TOPMADRAS MED LATEX/CELCIUS
Den quiltede volumiøse topmadras - en drøm at ligge på. Den er zone 
bølgequiltet og med 3D åndbart materiale på højden, som sikrer god 
ventilation, så fugt og sved effektivt transporteres ud af topmadrassen.
Indlæg af 60 mm latex eller celsius gør den ekstra volumiøs.
Betræk af blødt stretch med bambusfibre, som giver ekstra fin komfort og et 
friskt og naturligt søvnmiljø. Vaskbart ved 60o C.

QUILTET TOPMADRAS MED HYPERSOFT
Hypersoft topmadrassen er med lækkert bobbel stretch tekstil, syet med en 
kraftig sort lynlås i midten. Indlæg af 50 mm vaskbart hypersoft skum med 
fantastisk fin bæreevne og komfort samt rigtig god luftgennemstrømning.
Betræk af bobbel stretch tekstil med bambusfibre, som giver ekstra fin  
komfort og et friskt og naturligt søvnmiljø.
Hele hypersoft topmadrassen, både betræk og indlæg, er vaskbart ved 60o C.

SMART FRAME
Nyt fleksibelt ramme-/bensystem
- design dit eget udtryk !
Livingbed har udviklet et nyt super fleksibelt ramme-/bensystem, hvor en 
bærende ramme kan monteres med ben i forskellige materialer. 
Således kan du kombinere og designe dit eget udtryk, og fremadrettet kan du  
ændre på materiale- og farvekombinationer. Det er SMART!
SMART FRAME er udviklet i samarbejde med designer Hans Thyge & Co.
Motivationen for at samarbejde med en designer, har været at skabe et unikt og 
innovativt udtryk og samtidig skabe en løsning, hvor brugeren kan designe sit 
personlige udtryk. 
SMART FRAME monteres uden værktøj på de eksisterende beslag og medvirker 
samtidig til en yderligere stabilisering af dobbeltsengen.
SMART FRAME passer på alle sengetyper i Livingbed serien. 
Laveste højde er 10 cm , hvilket er velegnet til bl.a. kontinental senge.
Følg med på www.livingbed.dk og se de nye materialer og farver, som lanceres 
løbende. 

SMART pocket fjedre 
Det nye SMART pocket fjedersystem lever op til sit navn. 
Uanset kropsform og vægt vil dette nye fjedersystem sikre optimal støtte. 
Systemet er opbygget af 2 individuelle fjedre, som ligger indeni hinanden og  
arbejder sammen om at bære. På denne måde opnås en bæreevne, der giver mere 
modstand jo mere vægt. SMART pocket har ved opbygningen naturligt indbyggede 
komfortzoner, og alle overgange er flydende. Fjederposerne er udført i et nålefilt 
materiale, som sikrer en lydløs seng og derved bidrager til en god uforstyrret søvn.  
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