
Limited Edition 2014 Hästens Stockholm White
Stockholm White limited edition 2014 on kunnianosoitus ruotsalaisille perinteillemme ja siihen on haettu inspiraatiota perinteisestä
“Stockholmsvit” sävystä, joka keksittiin Ruotsissa 1950-luvulla. Saatavana ainoastaan 1. syyskuuta – 31. joulukuuta 2014.

Kun kehitimme tämän vuoden limited edition-sängyn, haimme nykyaikaista kangasta, joka ilmentäisi samalla ruotsalaisia perinteitämme.
Löysimme sellaisen ainutlaatuisesta Stockholm White -kankaasta. ‘Stockholmsvit’ on ruotsalainen sävy, joka keksittiin 1950-luvulla, jolloin
pohjoismainen muotoilu alkoi saada jalansijaa. Väriin on haettu vaikutteita sekä modernismista että funktionalismista ja sitä käytettiin
tuonaikaisten linnojen paneeliverhouksen maalaamiseen. Nykyään väriä käytetään moderneissa ympäristöissä ja se sopii kaikkiin koteihin –
aivan kuten Hästens-sänky.

Stockholm White limited edition tuo pohjoismaisen muotoilun kotisi sydämeen. Koe, miten käsin hienoimmista luonnonmateriaaleista valmistettu
sänky, jota on kehitetty sukupolvien ajan, parantaa unenlaatuasi ja elämänlaatuasi.

Tämä sänky, jonka kangas on ainutlaatuinen niin tuntunsa kuin värinsäkin puolesta, on moderni versio klassikosta ja se on
saatavana ainoastaan syksyllä/talvella 2014. Hästens Stockholm White, hinta alkaen 6 990 € (180x200 cm, BJ-petauspatja)

Ylelliset tarvikkeet kaikkiin
tilaisuuksiin. 

Koe ihanat vuodeliinavaatteemme ja
100% luonnonmateriaaleista valmistetut
tarvikkeemme, jotka sopivat Hästenssänkyysi
täydellisesti tarjoten ihanan
nukkumiskokemuksen.

Alpakkapeitteet kuudessa uudessa
värissä

Nauti pehmeistä ja kevyistä alpakkapeitteistä,
jotka on valmistettu käsin
luonnonmateriaaleista Perussa. Hästenssuosikkitarvike
viileinä syysiltoina ja kylminä
talvipäivinä. Valitse kuudesta kauden väristä:
cream, nutmeg, granite, navy, antique
crimson ja navy/cream



crimson ja navy/cream
290 €

Satin Pure -vuodeliinavaatteet
Hästens Satin Pure on valmistettu Sveitsissä
erittäin pitkäkuituisesta puuvillasta ja
se on suunniteltu tuntumaan täysin
painottomalta ihoasi vasten ja parantamaan
nukkumiskokemustasi. Kevyet yksiväriset
puuvillasta valmistetut ja pehmeästi
satiininhohtoiset vuodeliinavaatteemme
tuovat makuuhuoneeseesi ylellistä ilmettä.
Saatavana väreissä: ivory, champagne,
hopeanharmaa, oyster, vaaleansininen,
mariini, valkoinen, harmaa, hiekka, hopea ja
sininen.

Tyynyliina alkaen: 70 €
Koot: 40x80 cm, 50x60 cm, 50x75 cm,
50x90 cm ja 60x80 cm.
Pussilakana alkaen: 250 €
Koot: 135x200 cm, 155x220 cm, 240x220
cm, 240x230 cm, 240x275 cm, 260x220 cm
ja 275x240 cm.

Tuotevalikoimaan kuuluu myös erikokoisia
lakanoita ja muotoonommeltuja lakanoita,
alkaen 160 €.



Mary Petrini, Marketing Manager EMEA, Hästens Sängar
puh: +46 (0)703 70 43 80, tai mary.petrini@hastens.se
Vieraile Hästens-sivustolla osoitteessa hastens.com ja sivulla Facebook.com/Hästensglobal

Hästens on sitoutunut parhaan unen luomiseen vuodesta 1852 alkaen. Köpingissä työskentelevät taitavat ammattilaisemme ovat kehittäneet
työtään sukupolvien ajan. Jokainen sänky on räätälöity ja tehty käsin yksinomaan parhaista luonnonmateriaaleista.
Ero on yksityiskohdissa ja pyrkimyksessämme tarjota mahdollisimman rauhallista unta ihmisille, jotka haluavat parantaa elämänlaatuaan.
Hästensillä on toimintaa yli 35 maassa ja yli 200 yhteistyökumppania Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa. Pienestä perheyrityksestä on
kasvanut maailmanlaajuinen laatusänkyjen valmistaja ja jälleenmyyjä.


