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Design Vikinga



DesigNkollektioN
skapa ditt drömsovrum med lectus stora designkollektion. Våra mönster kan vi trycka på din sängklädsel och även på en 
matchande mörkläggande rullgardin. låt dig inspireras av våra mönster och mixa och matcha för att skapa ett sovrum som 
passar din personlighet.

orolig för att tröttNa på eN möNstraD kläDsel?

Våra klädslar är utformade så att du enkelt kan ha en extra klädsel ovanpå den ordinarie klädseln på sängen. på så sätt kan du 
ha en enfärgad klädsel under den mönstrade och enkelt byta ifall du vill variera i sovrummet.

Design Concrete Design Cracks



skapa ditt drömsovrum med vår koordinerade 
kollektion sängtyger och gardintextil. alla mönster i 
designkollektionen kan beställas som rullgardin och 
du hittar även matchande tyger för gardinlängder.

eXtra kläDsel
på våra sängar har du möjlighet att sätta en extra 
klädsel ovanpå den ordinarie klädseln. Det gör att du 
kan variera mellan en mönstrad och enfärgad klädsel, 
efter säsong eller humör.

DesigNkollektioN

linnéa kuddar i lin

empire gardintillbehör



Design Bouquet



DesigNkollektioN



Design elisa

Design tulip

Design elisa



Design Bouquet

Design hills

Design Cracks säng och rullgardiner, designVikinga



DesigNkollektioN

säng och rullgardiner, designVikinga



Vi föreställde oss känslan att 
sova på moln och strävade 
efter att återskapa den...



leCtus heaVeN™

i leCtus heaVeN™ vill vi ge dig känslan av att sova på moln. De 
mjuka kuddpartierna är stoppade för hand för att ge en underbart fluffig 
och mjuk känsla mot kroppen.  tillsammans med det svala och luftiga 
funktionsmaterialet Cirrus som effektivt leder fukt och värme, sover du 
svalt, mjukt och underbart skönt.Du kommer lite närmare himmelriket 
varje natt...

Bäddmadrassen leCtus heaVeN™ är unik genom att den precis som 
leCtus air™ har en innerkärna med luftkanaler som ventilerar din 
kropp när du sover.

helt tVättBar 
kudde, täcke och även bäddmadrass kan tvättas i 60 graders maskintvätt. 
Vid 60 grader dör kvalster och du kan effektivt rengöra din sängmiljö, 
en stor fördel för allergiker eller andra som uppskattar en hälsosam 
sängmiljö.



Silk
LECTUS AIR ™

leCtus air silk™

Upplev den svala känslan av naturlig silkesfiber i vår 
luftiga bäddmadrass LECTUS AIR SILK™. Silkesfibern 
har en naturlig förmåga att leda fukt, vilket gör 
bäddmadrassen underbart sval och skön.  leCtus air 
silk™ har dessutom tredubbla lager av den stående 
Lectus Air fibern, vilket ger en fyllig känsla och gör att 
din madrass ventileras när du rör dig i sängen. oslagbar 
känsla i en av våra finaste maddrasser.

säljs i begränsad upplaga.

När silkesfjärilen utvecklas från larv till 
fjäril väver den en kokong av silkefiber som 
kan användas när fjärilen lämnat kokong-
en. Silkesfiberns naturliga uppbyggnad 
harmonsierar med människokroppen, 
vilket gjort att den länge användes  inom 
läkekonsten.



gaVel QueeN™

gavel Queen är en klassisk gavel med knappar som ger ett 
majestätiskt intryck i sovrummet. 

finns i våra standardtyger.

Bredd 180 cm
höjd 120 cm

standardben ingår.



Nyhet! 
platinum sängben



Våra sängbyggare vet hur man bygger en riktig säng. i köping tillverkas varje lectus för hand av pocketfjädrar från herrljunga och 
sängramar från munktorp. andreas och Davids erfarna ögon ser till att varje säng som lämnar fabriken håller lectus-kvalitet. Det tycker 
vi känns tryggt. svensktillverkat ska det vara, ja eller snarare köpingtillverkat tycker vi.

tillVerkaD i köpiNg
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mer information och inspiration

lectus.se
info@lectus.se
0221-175 75


