
EN SUNN INVESTERING

Flere og flere mennesker ser i dag fysisk og 
psykisk helse som et statussymbol og ønsker 
å leve et godt liv.  Å oppgradere til bedre 
søvn i en 100 % naturlig Hästens- seng, som 
holder deg sval i varme sommernetter, er en 
perfekt måte å nyte helsefordelene på.

Våre senger, som er laget for hånd i Sverige 
i de fineste naturmaterialer av våre dyktige 
håndverkere, er mer enn et produkt: de er en 
investering for livet. En Hästens-seng endrer 
måten du sover på.

EKSKLUSIVT SOMMERTILBUD

Vi hjelper mennesker å oppnå bedre 
livskvalitet ved å oppgradere til bedre søvn i 
løpet av denne sommeren:

Rammesenger fås nå fra 29.400 kr  
Ordinær pris: 32.600 kr (Hästens Marquis 
180x200 cm inkludert BJ overmadrass). 

Kontinentale senger fås nå fra 57.000 kr 
Ordinær pris: 65.000 kr (Hästens Luxuria, 
180x200 cm inkludert BJ overmadrass. 

Tilbudet er gyldig til 31. august 2014.

Nå er det en fin anledning  
til å investere i din egen søvn 

I en begrenset tidsperiode har Hästens et  
eksklusivt sommertilbud på alle rammesenger  
og kontinentale senger. En perfekt anledning  

for å skaffe seg bedre søvn.
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LUKSURIøST TILBEhøR  
TIL ENhVER aNLEDNING

Vårt sengetøy og tilbehør er det perfekte 
tilbehøret til Hästens senger, og som skapt 
for sommeren. Laget av 100 % naturlige 
materialer for vidunderlige søvnopplevelser, 
det er dette drømmer er laget av.

hästens Luft sengetøy

Opplev bedre søvn med den deilige og 
vektløse følelsen av Hästens Luft sengetøy, 
laget i 100 % kjemmet  bomullspercale i 
fineste kvalitet.

Finnes i fargene marine og mandel. 

Putevar fås fra: 340 kr 
Finnes i ulike størrelser: 40x80 cm, 50x60 
cm, 50x75 cm, 50x90 cm og 60x80 cm. 

dynetrekk fås fra: 1.210 kr 
Finnes i ulike størrelser: 135x200 cm, 
155x220 cm, 240x220 cm, 240x230 cm, 
240x275 cm, 260x220 cm og 275x240 cm.

hästens hengekøye

i en Hästens Hengekøye kan du la tankene 
vandre fritt og kanskje til og med sovne en 
liten stund. Ren nytelse for kropp og sjel.  

210x140 cm, 100 % bomull, blårutet

1.640 kr

hästens badedhåndkle

nyt varme sommerdager og svøp deg inn i 
deilige, myke Hästens badehåndklær.

80x200 cm, 100% Pima bomull, marine

1.260 kr
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DU FÅR BILDER VED Å BESøKE OG REGISTRERE DEG PÅ WWW.haSTENS.COM/PRESSIMaGES 

FOR MER INFORMaSJON, VENNLIGST KONTaKT:
Mary Petrini, Marketing Manager EMEa, hästens Sängar 
tlf: +46 (0)703 70 43 80, eller på mary.petrini@hastens.se   

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

Siden 1852 har Hästens vært oppsatt på å skape den aller beste søvnen. Våre dyktige håndverkere på fabrikken i Köping har videreutviklet arbeidet 
i generasjoner. Hver eneste seng er laget etter mål og for hånd med de aller fineste naturmaterialer. Forskjellen ligger i detaljene, og i vårt ønske om 
å tilby den mest avslappende søvnen til mennesker som ønsker høyere livskvalitet. Med virksomhet i mer enn 35 land og med over 200 partnere i 

Europa, asia og amerika, har det lille, familieeide selskapet vokst til å bli en global produsent og forhandler av førsteklasses senger. 


