
EN SUND INVESTERING

I dag betragter flere og flere fysisk og 
psykisk sundhed som et statussymbol og 
ønsker at leve et godt liv. Du kan investere 
i en bedre søvn i en 100 % naturlig Hästens 
seng, der sørger for at holde dig kølig 
igennem sommernætterne. Den perfekte 
måde at tage vare på din sundhed.

Vores senge er håndlavede i Sverige og og 
er fremstillet af de bedste naturmaterialer af 
vores dygtige håndværkere. De er mere end 
et produkt: De en en investering for livet. En 
Hästens seng ændrer din måde at sove på.

EKSKLUSIVT SOMMERTILBUD

Vi hjælper folk med at opnå en bedre 
livskvalitet ved at investere i en bedre søvn 
til sommer:

Rammesenge fås nu fra 29.200 kr 
Normalpris: 32.600 kr (Hästens Marquis 
180x200 cm inklusive BJ-topmadras). 

Kontinentale senge nu fra 56.500 kr 
Normalpris: 64.400 kr (Hästens Luxuria, 
180x200 cm inklusive BJ-topmadras. 

Tilbuddet gælder frem til den 31. august 
2014.

Nu er tiden inde
til at investere i din søvn 

I en begrænset periode tilbyder Hästens et  
eksklusivt sommertilbud på alle rammesenge  
og kontinentale senge. En perfekt mulighed  

for at investere i en bedre søvn.
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LUKSUSTILBEHØR TIL  
ETHVERT ØJEBLIK

Vores sengelinned og tilbehør er de perfekte 
ledsagere til Hästens senge og er fantastiske 
om sommeren. De er fremstillet af 100 %  
naturmaterialer og sikrer dig skønne 
søvnoplevelser: Det er det stof, drømme er 
gjort af.

Hästens Luft sengelinned

Luft sengelinned er fremstillet af den 
fineste 100 % kæmmet bomuldspercale og 
giver dig en enestående blød og vægtløs 
fornemmelse under din perfekte søvn.

Fås i farverne beige og blå. 

Pudebetræk, fra 340 kr 
Fås i forskellige størrelser: 40x80 cm, 50x60 
cm, 50x75 cm, 50x90 cm og 60x80 cm.

Dynebetræk, fra 1.200 kr 
Fås i forskellige størrelser: 135x200 cm, 
155x220 cm, 240x220 cm, 240x230 cm, 
240x275 cm, 260x220 cm og 275x240 cm.

Hästens Hængekøje

I en Hästens Hængekøje kan du lade 
tankerne vandre og måske endda få dig en 
lille lur. En ren fornøjelse for krop og sjæl.

210x140 cm, 100 % bomuld, blåternet

1.620 kr

Hästens Strandhåndklæde

Nyd de varme sommerdage og svøb 
dig i komfort og blødhed med Hästens 
Strandhåndklæder.

80x200 cm, 100 % Pima-bomuld, marineblå

1.250 kr
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BILLEDER KAN FÅS VED AT BESØGE OG TILMELDE SIG PÅ WWW.HASTENS.COM/PRESSIMAGES. 

ØNSKER DU FLERE OPLYSNINGER, KAN DU KONTAKTE:
Mary Petrini, Marketing Manager EMEA, Hästens Sängar 
tlf: +46 (0)703 70 43 80, e-post mary.petrini@hastens.se   

Besøg Hästens på hastens.com og på Facebook.com/Hästensglobal

Siden 1852 har Hästens arbejdet målrettet på at fremstille den bedste søvn. De dygtige håndværkere på vores fabrik i Köping 
har finpudset vores arbejdsproces gennem generationer. Alle senge er skræddersyede og håndlavede udelukkende af de 

bedste naturmaterialer. Forskellen ligger i detaljerne og vores stræben efter at levere den mest afslappende søvn til folk, der 
ønsker en højere livskvalitet. Med aktiviteter i mere end 35 lande og over 200 partnere i Europa, Asien og Amerika er den lille 

familieejede virksomhed vokset til en global producent af og detailbutikskæde for luksussenge.


