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Skapa ditt drömsovrum





Inspirerande inramning med gardiner i butiken



Inspirerande inramning med gardiner i butiken



staRteN

1997 lectus startas av två innovativa utbrytare från en annan sängtillverkare.
2009 lectus köps av nuvarande ägaren stefan schörling. Grundstenarna i
  dagens sängprogram tas fram. lectus air skapas.
2011 lectus blir en del av Hasta aB.

Hasta startades 1982 i en landsbygssmedja 
där stefan schörling smidde sina första 
gardinkrokar.

Hasta består av varumärkena Hasta, lectus & 
Descotex och har även ett antal syskonföretag i 
kina inom koncernen Hasta Holding.



VåRa VäRDeN

INNOVatION
ända sedan starten har fokus varit innovation 

och moderna material.
cirrus

lectus air
Unika fjädersystem

HälsOsaM kOMFORt
Material som andas

Minimera uppkomsten av kvalster
skonsam för allgergiker

tvättbara lösningar
kända för våra sköna sängar

DesIGN
samarbete med designskolor

sängmodell Wide

Förutom att vi har de skönaste sängarna...
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INNOVatION HälsOsaM kOMFORt

DesIGN

lectUs DesIGN cOllectION
GaVel QUeeN™

lectUs aIR™ kudde & täcke

lectUs HeaVeN™
lectUs aIR sIlk™

Nyheter



lectUs aIR™
Vår bästa storsäljare blir nu komplett serie med kudde och täcke



lectUs aIR™
Vår bästa storsäljare blir nu komplett serie med kudde och täcke

lectus air™ serien är framtagen för att ventilera 
sängen så att du sover svalt, luftigt och underbart 
skönt.

De stående fibrerna i mitten av maddrassen gör 
att luften cirkulerar när du rör dig, vilket vädrar 
ut kvalster och fukt. Funktionsmaterialet cirrus 
leder effektivt fukt ut ur sängmiljön.

lectus air™ kudden har samma sköna ytkänsla 
som bäddmaddrassen, med ett lager Cirrusfiber 
närmast kroppen. lectus air™ täcket består 
likaså av Cirrusfiber.

Bäddmaddrass
kuddar (mjuk och medium)
täcke (sommar och vinter)



lectUs HeaVeN™



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



lectUs HeaVeN™

Vi föreställde oss känslan att sova på moln 
och strävade efter att återskapa den i vår nya 
produktserie Heaven.

Heaven™ är kviltad och sedan handstoppad med 
det luftiga materialet cirrus, som leder ut fukt 
när du sover.

De stående Air-fibrerna ventilerar sängen när du 
sover, så att du sover luftigt, svalt och underbart 
skönt.

Bäddmaddrass
kuddar (mjuk och medium)
täcke (dubbel och enkel)



lectUs aIR sIlk™

Limited edition



Silk
LECTUS AIR ™

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 kokongen. Silkesfiberns naturliga upp-
byggnad harmonsierar med människokroppen, vilket gjort att den länge använ-
des  inom läkekonsten.
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Ny kommunikation

lectUs kOMMeR att stäRka DeN eXklUsIVa 
käNslaN kRING VaRUMäRket

Genom att bygga sovrumskänsla i butiken inspirerar vi 
och sticker ut från billigare märken

Ny hemsida i modern tappning med exklusivt formspråk

Designfokus på produkten



DesIGNkONcept

en kollektion tyger  i 
vackra mönster



DesIGNkONcept

koordinerat koncept med 
gardiner, rullgardiner och 

sängtyger

Utbytbar klädsel - kunden 
kan köpa designklädsel och 
standardklädsel och byta!



DesIGNkONcept

Vi trycker upp 
mönstret på 
beställning!

Välj och vraka och bygg designkoncept i din butik! 
stor kollektionsbok med moderna mönster för sängen 

och rullgardinen.



GaVel QUeeN™

180x120 cm



DesIGNkONcept I DIN BUtIk
Vi vill särskilja lectus från andra varumärken i butiken genom att bygga sovrumskänsla runt varje säng.



DesIGNa DIN BUtIk

kunden ska kunna se direkt i butiken att en 
Lectus är en finare säng.

Välj matchande gardinuppsättning till 
sängarna i utställningen.

exklusivt utseende 
i butiken och 

möjligheter till 
merförsäljning om 

du vill!



Hasta pRODUkteR

Hasta är en av sveriges största leverantörer av gardiner och 
mörkläggning.

När kunden köper ny säng finns ofta ett intresse i att göra om 
i sovrummet med textil.

sälj sängen - låt kunden få plocka med 
sig något hem på en gång.

koordinerat koncept med gardiner 
och kuddar i snyggt ställ.



kOMMUNIkatIONsplaN

steg 1: sätt grunden för kommunikationen - Ny hemsida

steg 2: synlighet på nätet - google annonsering och seO

steg 3: kommunikation av nyheter i press

steg 4: annonsering och samarbeten

återförsäljarannonsering - Vi samarbetar för att annonsera lokalt tillsammans med er.



Ny WeBBplattFORM



FÖlj Oss på FaceBOOk
lectus får goda omdömen och säljer mycket på rekommendation vänner emellan.

Följ oss för de senaste nyheterna, inspirerande bilder och information.



kaMpaNjeR

Vi vill ge er hjälpmedel att sälja mer utan att stödja priskriget.

kampanjer kommer att utformas för att driva merförsäljning av tillbehör och 
ge extra skjuts åt nya produkter.

Vi satsar tillsammans med er och delar på kampanjen.



DesIGNkONcept I DIN BUtIk
Vi vill särskilja lectus från andra varumärken i butiken genom att bygga sovrumskänsla runt varje säng.

1. sängen
2. Gavel
3. Bäddmaddrass

4. Gardiner
5. prydnadskuddar

6. Mörkläggning:
 Rullgardiner
 Hissgardiner
 Gardinlängder

7. Gardinstång/
Gardinskena med 
tillbehör.



DesIGNkONcept I DIN BUtIk
Hur säljer jag gardiner och mörkläggning?

Mindre serviceinriktad möbelbutik
lite plats i butiken
Personal finns alltid tillgänglig

arbeta med beställningsvaror
kollektionsböcker och kataloger

skylta med prover i butiken.

stor möbelbutik
plats för produkter i butiken
kunden söker varor 
självständigt i butiken

arbeta med plockvaror
Utvalda produkter i 
inspirerande butikskoncept

kombination 
av båda!



DesIGNkONcept

enkelt att 
sälja många 

valmöjligheter 
för kunden!

koncept för dig som fokuserar på sängen.

Beställ designat sängtyg och mörkläggning i 
koordinerade färger och mönster.

enkel beställningsblankett.



jaG VIll INte sälja GaRDINeR

Vill du inte sälja gardiner just nu - gör inte det. 

Men låt oss visa i butiken att lectus är ett exklusivt sängmärke genom att inreda våra 
utställningssängar.

För kunden som frågar - hänvisa till Hastas hemsida.



BesÖk VåR UtställNING
Hade du inte möjlighet att delta på utbildningen? Misströsta inte!

Boka ett besök hos oss! Ring louise på 070 6626371 så hittar vi en tid som passar!

Du kan självklart också boka via kontoret på 0221-175 75 eller info@lectus.se.

Varmt välkommen!





T H E  I N T E L L I G E N T  C H O I C E  O F  B E D S

Tack för din uppmärksamhet!

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




