
Da vi utviklet årets limited edition-seng, lette 
vi etter et moderne stoff som samtidig skulle 
speile vår svenske arv. Vi fant det vi søkte i 
det unike stoffet Stockholm White.

‘Stockholmsvit’ er en svensk farge 
som ble etablert på 1950-tallet da den 
skandinaviske designen begynte å 
blomstre. Fargen er påvirket av både 
modernisme og funksjonalitet, og ble tidlig 
brukt av håndverkere da de skulle male 
snekkerarbeider i den tidens slott. I dag 
benyttes den i moderne miljøer og passer i 
alle hjem – akkurat som en Hästens-seng.

 

Stockholm White limited edition fører 
skandinavisk design inn i hjertet av hjemmet 
ditt. Oppdag hvordan denne sengen, 
håndlaget med de fineste naturmaterialene 
og utviklet gjennom generasjoner, kan gi deg 
bedre søvn og høyere livskvalitet.

Med et eksklusivt stoff, både i følelse og 
farge, er denne sengen den moderne 
versjonen av en klassiker, kun tilgjengelig 
høsten/vinteren 2014.

Hästens Stockholm White, fra 59 990 kr 
(180x200 cm, BJX overmadrass)

Limited Edition 2014
Hästens Stockholm White 

Stockholm White limited edition 2014 er en hyllest 
til vår svenske arv, inspirert av den ikoniske fargen 

“Stockholmsvit” som ble etablert i Sverige på 1950-tallet. 
Kun tilgjengelig fra 1. september – 31. desember 2014.
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luksuriøst tilbehør  
til alle anledninger

Oppdag vårt deilige sengetøy og tilbehør, 
laget i 100 % naturlige materialer. De

matcher Hästens-sengen din perfekt, og gir 
deg en vidunderlig søvnopplevelse.

Pledd i babyalpakka i seks nye farger

nyt de myke, lette pleddene i babyalpakka, 
laget for hånd med naturmaterialer fra 
Peru, en favoritt blant vårt tilbehør på svale 
høstkvelder og kjølige vinterdager. Velg 
blant seks nye farger for sesongen: cream, 
nutmeg, granite, navy, antique crimson og 
navy/cream

2 160 kr

satin Pure sengetøykolleksjon

Hästens Satin Pure er vevd i Sveits med 
ekstra langfibret bomull for å gi deg 
en nesten vektløs følelse og en bedre 
søvnopplevelse. Vårt sortiment av lett, 
ensfarget sengetøy i bomull med myk 
satengglans gir soverommet ditt en følelse 
av luksus.

Finnes i fargene: elfenben, champagne, 
sølvgrå, østers, lyseblå, marine, hvit, grå, 
sand, sølv og blå.

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

Dynetrekk fra: 1 890 kr 
Størrelser: 135x200 cm, 155x220 cm, 
240x220 cm, 240x230 cm, 240x275 cm, 
260x220 cm og 275x240 cm.

Sortimentet inneholder også laken og 
formsydde laken i forskjellige størrelser, fra 
1 230 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. 


