
Da vi udviklede årets limited edition-seng, 
ledte vi efter et moderne stof, som samtidig 
skulle afspejle vores svenske arv. Vi fandt, 
hvad vi søgte, i det unikke stof Stockholm 
White.

“Stockholmsvit” er en svensk farve, der blev 
udviklet i 1950’erne, da skandinavisk design 
begyndte at blomstre. Farven er påvirket af 
både modernisme og funktionalitet og blev 
tidligt brugt af håndværkere ved maling af 
snedkerarbejder på datidens slotte. I dag 
bruges den i moderne miljøer og passer til 
alle hjem – præcis som en Hästens-seng.

Stockholm White limited edition bringer 
skandinavisk design ind i hjertet af dit 
hjem. Oplev, hvordan denne seng, som er 
håndlavet af de fineste naturmaterialer og 
udviklet igennem generationer, kan give dig 
en bedre søvn og en højere livskvalitet.

Med et eksklusivt stof, både når hvad angår 
følelse og farve, er denne seng en moderne 
udgave af en klassiker, som kun fås i 
efteråret/vinteren 2014.

Hästens Stockholm White, fra 57 990 kr 
(180x200 cm, BJX-topmadras)

Limited Edition 2014
Hästens Stockholm White 
Stockholm White limited edition 2014 er en hyldest 
til vores svenske arv, inspireret af den ikoniske farve 
“Stockholmsvit”, der blev skabt i Sverige i 1950’erne.  
Fås kun fra den 1. september - 31. december 2014.
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LuksustiLbehør tiL aLLe  
LejLigheder

Opdag vores skønne sengelinned og 
tilbehør, der er fremstillet af 100 % 
naturmaterialer. De passer perfekt til din 
Hästens-seng og giver dig en vidunderlig 
søvnoplevelse.

baby-alpacaplaider i seks nye farver

nyd de nye lette baby-alpackaplaider, der 
er håndlavede af naturmaterialer fra Peru. 
en favorit blandt vores tilbehør til kølige 
efterårsaftener og kolde vinterdage. Vælg 
mellem seks nye farver til sæsonen: offwhite, 
muskatnød, granit, marine, antikrød og 
marine/offwhite

2 140 kr

 

satin Pure-sengelinned

Hästens Satin Pure er vævet i Schweiz af 
bomuld med ekstra lange fibre for at give 
dig en nærmest vægtløs fornemmelse og en 
bedre søvnoplevelse. Vores sortiment af let, 
ensfarvet sengelinned i bomuld med blødt 
satinskær tilfører dit soveværelse en følelse 
af luksus.

Fås i farverne: ivory, champagne, silver grey, 
oyster, pale blue, navy, white, grey, sand, 
silver og blue.

Pudebetræk fra: 540 kr 
Størrelser: 40x80 cm, 50x60 cm, 50x75 cm, 
50x90 cm og 60x80 cm. 

Dynebetræk fra: 1 870 kr 
Størrelser: 135x200 cm, 155x220 cm, 
240x220 cm, 240x230 cm, 240x275 cm, 
260x220 cm og 275x240 cm.

Sortimentet omfatter også lagener og stræk-
lagener i forskellige størrelser, fra 1 210 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.


