SleepDeep

TM

Sängen för dig som vill sova bättre
och vakna fräschare
SleepDeep sängen har något som ingen annan
säng har.
Det är inga konstigheter - det finns
i bilen, på jobbet och i
hemmet.
Vi har utvecklat det till
Volvo och Saab, till hus och
kontor - nu har vi gjort
det till sängen.
Det var den svåraste
Sleep deep - be happy
utmaningen vi antagit, det
tog 5 år av forskning och intensivt
arbete innan vi var helt nöjda.
Nu är det klart! Till SleepDeep har
vi utvecklat ett litet klimataggregat
som styrs av din
kroppsvärme
och av rummets
temperatur.
Luften sugs ner
genom madrassen
Handkontroll
i en takt som är
(+) för varmare
anpassad till dig,
(-) för svalare
Klimataggregat vid
i varje stund och
sängens fotända
hela natten. Vi är alla
olika - med en enkel handkontroll ställer
du in ditt idealläge. Klimatet i din
säng styrs helt automatiskt.
SleepDeep används, sköts och bäddas
precis som en vanlig säng.

Stjernfjädrar AB är skandinaviens
ledande tillverkare av resårkärnor
och vår samarbetspartner i detta
projekt. Med deras mångåriga
kunskap har vi utvecklat en
utsökt följsam resårbotten som
harmonierar med de nya
luftgenomsläppliga materialen i SleepDeep.
Den dubbelfjädrande resårbottnen består i
övre delen av Active Zone™ pocketresårer.
Sängens utsida är
klädd med ett tåligt tyg av
bomull och lin.
Bäddmadrassens ovansida
är tillverkad av finaste
ulltrikå. Materialet är
mjukt, följsamt och mycket
luftgenomsläppligt.
Svensk design.
Kviltat tyg av bomull
och lin. Ben av ek

Kvalster.
Här är en som
definitivt inte uppskattar
SleepDeep

Vår ambition var att konstruera
världens bästa säng. En säng som
i alla avseenden är perfekt.
Genom ventilationen kunde vi gå
Bäddas som en
vanlig säng
ett steg längre än andra
sängtillverkare för att nå vårt mål.
SleepDeep ställbar
Vi behövde inte riskera att sängen
skulle bli för varm. Värmen och
fukten i SleepDeep
SleepDeep utgör en ny generation av sängar.
transporteras
Genom att aktivt hjälpa dig att sova bättre
bort med
lämnar SleepDeep konventionella, passiva
luften genom
sängar bakom sig vad det gäller komfort och
madrassen.
sömnkvalitet.
Vi kunde
använda mer
Separat bäddmadrass
Denna sköna nyhet lanseras under våren 2005.
som vanligt
hygieniska och
följsamma material och behövde därför inga
fuktabsorberande material i madrasserna.
Fakta
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FAKTA - SleepDeep
Sängstorlekar: SleepDeep 90×200cm, 120×210cm och SleepDeep ställbar, 90×200cm.
Mot tillägg går det att få samtliga modeller i 210cm.
Pocket kärnor (Active Zone™): mjuk eller medium. SleepDeep ställbar finns endast i medium.
Bäddmadrasser: mjuk eller medium.
Sängkläder: En serie SleepDeep sängläder i
kraftig bomullstrikå och ett specialtillverkat
tvådelat täcke finns som tillbehör.

Standardsäng

Klimataggregat: ClimaBed, aktiv
klimatkontroll är integrerat i SleepDeep
sängarna. Så här fungerar den: En
mikroprocessor i handkontrollen känner av
kroppsvärmen i sängen, rumstemperaturen,
din personliga inställning på handkontrollen
och hur länge du legat i sängen. Med den
informationen regleras sedan fläkten steglöst
upp och ner under hela natten för att du ska ha
det bra. Du slipper att svettas, frysa och kan
ligga still och sova ostört för att sedan vakna
varm och fräsch.
ClimaBed-systemet drivs av en liten
batterieliminator som sitter i vägguttaget och levererar lågvolt likspänning till sängens klimatanläggning.
Ljudnivån är så låg att den är svår att mäta, <35 dB. Om hörseln är god och det är helt tyst i sovrummet går det
dock att uppfatta ett svagt luft- och fläktljud. Inga ljud eller vibrationer går ”bakvägen” upp genom madrassen.
Underhåll: På undersidan av klimataggregatet sitter ett kombinerat partikel- och kolfilter. Rekommenderat
bytesintervall är 2år. Filtret är enkelt att
byta.
SleepDeep säng

Energideklaration: Årsförbrukning,
35KWh/år. Kostnad (2005), c:a 35kr/år.
SleepDeep förbrukar på dagtid 2W
och när sängen används 2 - 8W. Fläkten är
igång dygnet runt.
Garanti: 5 år på stomme, resårkärnan och
ClimaBed-systemet. 2 år på övriga
ingående delar.
Ursprung: ClimaBed och SleepDeep
sängen tillverkas i Sverige.
ClimaBed är en svensk patenterad
uppfinning.
Visningssängar finns hos Altlantis på Sveavägen 25 i Stockholm
och hos Sköna Nätter på Linnégatan 7 i Göteborg.
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