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Exklusiv teknik för bästa sömnkvalitet: 
Lattoflex lanserar sängen Anneliese 
 
Sömn är en grundläggande pusselbit för såväl fysisk som mental återhämtning. Flera 
komponenter påverkar sömnkvaliteten, allt från säng- och madrassval till färgerna i 
sovrummet. Sängtillverkaren Lattoflex lanserar nu sängen Anneliese som är den enda 
sängen i världen med inbyggd underfjädring som anpassar sig efter ryggens struktur.     
 
Den tyska sängtillverkaren Lattoflex har utvecklat sängen Anneliese som erbjuder 
konsumenterna en högkvalitativ säng för bästa möjliga sömn och hälsa. Den världsunika 
kombinationen av madrass och underfjädring sammanfogas i Anneliese som nu lanseras på 
den svenska marknaden. Tack vare den inbyggda underfjädringen anpassar sig madrassen 
individuellt beroende på hur ryggen är utformad. Anneliese är utrustad med Lattoflex-
specialfjädring vilket bidrar till stöd och på så sätt förebygger ryggsmärtor som kan uppstå 
av dåligt underlag.  
 
Annelieses madrasskärna består av Climacel-kallskum som andas och skapar luftcirkulation 
vilket minskar riskerna för att det blir för varmt under natten. Madrasskärnan är vändbar med 
två olika grader av hårdhet och kan på så sätt anpassas individuellt.  
 
— Hälsa och välmående är ett ständigt aktuellt ämne och god sömn är en viktig pusselbit. På 
Lattoflex arbetar vi dagligen för att utveckla högkvalitativa sängar för att på så sätt kunna 
erbjuda konsumenterna de bästa förutsättningarna för en god sömn. Vi är därför mycket 
stolta och glada över att kunna presentera Anneliese som tack vare flera detaljer bidrar till en 
kvalitativ sömn och bättre hälsa, säger Mignon Latoschinski, Project Manager på Lattoflex.  
 
Lattoflex guide till den perfekta sömnen 
Förutom sängens kvalitet kan flera andra komponenter påverka sömnkvaliteteten, som 
exempelvis färgerna i sovrummet. Här är färgerna som har en positiv effekt på sömnen. 
 
Gul  
Gult har en positiv verkan på nerverna vilket bidrar till att det är lättare att koppla av. Dock 
bör färgen används i måttlig mängd då ett helt rum i gult kan ha motsatt effekt.  
 
Orange 
Färgen symboliserar värme och behaglighet. Dock kan orange liksom gult bidra till oro vid 
stora mängder.  
 
Grön  
Grönt associeras med naturen samt lycka och bidrar till höjd stämning. Med lycka kommer 
såväl balans som bättre sömn.    
 
Blå 
Blått har en lugnande och avkopplande effekt. Färgen associeras med himmel och hav. Den 
avslappnande effekten bidrar till mindre stress.  
 
Anneliese kommer i fyra storlekar: 80, 90, 105 och 140 cm. Till sängen finns även 
bäddmadrasser i samtliga storlekar. Bäddmadrassen fästs enkelt med blixtlås.   
Sängen går att köpa på www.myanneliese.com. Pris från 6 500 SEK.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Louise Lundberg, presskontakt 
Tel: +46 709 15 25 97 
E-post: louise@agency.se  
 
Om Lattoflex 
Sängtillverkaren Lattoflex skapade den första träplattformen i världen 1957. Strax därefter följde det 
första sängsystemet med individuella inställningar. Sedan dess har många innovationer från Lattoflex 
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förbättrat sömnkvaliteten för över tio miljoner människor. Många års erfarenhet av utveckling och 
produktion av sängsystem och gediget engagemang inom sömnforskning har gjort Lattoflex till 
experter på området. Ergonomi på högsta tekniska nivå och enastående komfortegenskaper präglar 
Lattoflex produkter. 
 


