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KVALITETSSENGER FOR SØVN OG HVILE

North Beds har alt du forventer av  kvalitets senger:  Norsk 
design, norsk kvalitetstesting og førsteklasses komponenter fra 
ledende europeiske leverandører. Ved å produsere i vår egen 
topp moderne fabrikk i Litauen, kan vi holde lavere priser som 
gjør at du sover enda litt bedre.  

North Beds har fem modeller. Alle har Pocket fjærer, sju 
komfortsoner, hel liggeflate og overmadrasser med 
vaskbart trekk.



Gir riktig støtte 
for alle 

kroppstyper 

Hel liggeflate uten 
deling i midten gir 
like god komfort 

over hele 
madrassen

Gir sunt og godt 
soveklima 

Kvalitets senger til 
lavere priser 

Gir trygghet for 
kvaliteten



FORDELER



ACTIVE  SONE – 7 KOMFORTSONER

North Beds unike Active Pocket 7 sone system følger kroppens former  
for å gi deg optimal liggekomfort tilpasset din sovestilling.  



Myk sone Fast sone Duo sone

ACTIVE  SONE – 7 KOMFORTSONER

Ekstra mykt skulderparti, fastere støtte til korsrygg og balansert  
duo fjær i hoftesone, gir individuell støtte til nakke, korsrygg og hofte. 



HEL LIGGEFLATE

Hel liggeflate uten deling i midten gir like god liggekomfort  
over hele madrassen



VASKBAR

Kraftig strechtekstil som kan vaskes på 60⁰ gir grunnlag for god hygiene. 



DESIGNET I NORGE

Vår erfaring i bransjen strekker seg mer enn 20 år tilbake i tid.  
Vår drivkraft er å tilegne oss ny kunnskap om materialer, teknologi og  
søvnmønster for å kunne tilby kunden den aller beste liggekomfort.  

Vi kan derfor tilby kvalitetssenger til lavere priser.



PRODUSERT I EUROPA

North Beds madrasser produseres i Litauen i en ny og moderne fabrikk som operer etter  
strenge krav til arbeidsmiljø og kvalitet.  Høye skandinaviske kvalitets-krav sikres ved løpende  

tester i fabrikkens eget test-laboratorium, samt hos upartiske anerkjente test-laboratorier.  
Alt dette for å gi våre kunder den kvalitet og trygghet som kreves når man investerer i en god madrass.



SOV GODT I EN  
SENG FRA NORTH BEDS

Alle våre senger har 25 års garanti mot ramme– og 

fjærbrudd og 5 års totalgaranti. I tillegg er North 

Beds kolleksjonen sertifisert av Oeko-tex® 

Standard 100– og Certipur, som en garanti mot at 

produktene ikke inneholder noen form for allergi-

fremkallende eller skadelige kjemikalier. 



ACTIVE  POCKET FJÆR 
Active Pocket har 7 soner og tre ulike komfortnivåer som gir 
riktig støtte til skulder, korsrygg og hofte. Høyde på fjæren er  
15 cm som gir god dybdefjæring og trykkavlastning.

PRODUKT 
HIGHLIGHTS

  Fjæren har ulik wire tykkelse i sonene

  Gir god kroppstilpassing i madrassen

  Standard inndeling av soner i madrassen



PRODUKT 
HIGHLIGHTS

  Fjærene er forspent med ulik høyde i sonene

  Gir optimal kroppstilpassing i madrassen

  Videreutvikling av sone inndeling i madrassen

ACTIVE  POCKET PLUSS FJÆR 
Active Pocket Pluss fjær med 7 komfortsoner er en 
videreutvikling av sone inndeling i madrassen. Den nye 
konstruksjonen med ulike forspenning gjør at kroppens 
konturer tilpasser seg sonene enda bedre. Dette gir riktig  
støtte til skulder, korsrygg og hofte.



PRODUKT 
HIGHLIGHTS

  Gir følelsen av å sveve på en sky

  Gir den beste kroppstilpasning i madrassen

  Den mest følsomme Pocket fjæren i markedet

SERINITY DUO 7 SONE - POCKET FJÆR 
Dobbeltfjærende Pocket system med en lav supersoft fjær i 
toppen som gir kroppen den mest optimale trykkavlastning og 
blodsirkulasjon. Med 7 komfortsoner sikrer Serenity Duo Pocket 
den beste avlastningen til både skulder, korsrygg og hofte. 
Dette gir en følelse av vektløshet og at kroppen svever på en 
myk sky.



KOLLEKSJONEN



PRODUKT 
HIGHLIGHTS

  Sengene har svært bra komfort og tidsriktig design

  North Beds kolleksjon gir butikken bedre inntjening 

  Sengene har gjennomgått styrke og holdbarhets test hos Norsk Møbelfakta 

  North Beds leveres eksklusivt til Møbelringen

Nº5859 LYSEFJORD Nº6301 ATLANTEREN 

Nº6814 LOFOTEN 

Nº6729 NIDAROS 

Nº7110 NORDKAPP 



OVERMADRASSER OG  
TILBEHØR



Comfort
Overmadrass

Comfort skumkjerne  
gir en myk følelse. 

+

Comfort latex
Overmadrass

Comfort latexkjerne gir  
en fastere følelse.  

+

Exclusive latex
Overmadrass

Exclusive latexkjerne gir en  
mykere følelse.  

+

Exclusive Edge latex
Overmadrass

Exclusive Edge latex overmadrass med tekstil kant gir 
sengen et mer lux design og er mykere og mer følsom da 
den har piqeringer med mer fiber vattering i stopningen.

+

Overmadrassbeskytter
Konvoluttsydd

Jersey stretchtekstil, kan  
vaskes på 60˚ 

+

NORTH BEDS OVERMADRASSER

Alle North Beds hvite overmadrasser leveres  
med Polyester Jersey stretch tekstil i hele  
338 g/3 kvalitet som er vaskbar på 60 °.  

Det kraftige stretch tekstilet har også Polyester 
vattering for å gi overmadrassen de beste ventilasjon 
og pusteegenskaper. Polyester fiber transporterer 
fuktighet best og er også allergivennlig. 



Jersey stretchtekstil 
Vaskbar 60˚

North Beds 
Madrassbeskytter

North Beds 
Nakkeputer

Tilpasset Hodegavl North 01

Trebein 14 cm

FARGER:  
Oak Grey, White wash, Black

FARGER:  
Black, White wash

Trebein 23 cm

FARGER:  
White wash, Grå Alu

Runde bein 23 cm



NORTH BEDS HODEGAVLER

North Nº2

B: 150, 180, 210   

H: 134 inkl. ben 14 cm

North Nº4

B: 150, 180, 210   

H: 148 inkl. ben 14 cm

North Nº5

B: 150, 180, 210  

H: H: 148 inkl. ben 14 cm

North Nº6

B: 150, 180, 210  

H: H: 148 inkl. ben 14 cm

North Nº8

B: 150, 180, 210  

H: H: 148 inkl. ben 14 cm



PRODUKTTESTING
Alle våre senger har vært igjennom og bestått 
omfattende styrke og holdbarhets testing hos 
Møbellaboratoriet i Sykkylven.



www.northbeds.no

http://www.northbeds.no

