WE BELIEVE IN DREAMS
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Sänky on mielestämme kodin tärkein paikka, alkaahan hyvä päivä hyvin
nukutusta yöstä. Siksi valmistamme Matrilla vuoteita, joissa on ihana levätä.
Koska haluamme luoda täydelliset puitteet levolliselle unelle, vuoteemme
ovat sekä ihanteellisen ergonomisia että kauniita. Hyvä uni alkaa kutsuvasta
sängystä. Toivottavasti inspiroimme sinua!
At Matri we believe that bed is the most important place in your home.
After all, the best days tend to follow a restful night. That’s why we create
beds for perfect sleep. To help you sleep as soundly as possible, our beds
are both ergonomic and beautiful. Matri’s inviting beds promise you a
good night. We hope to inspire you!
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Perheyrityksemme sai alkunsa vuonna 1985 Salon seudulla. Laatu, vastuullisuus ja ajattomuus ovat meille kaiken perusta. Siksi Matri-vuoteet
valmistetaan käsityönä omalla tehtaallamme korkealaatuisista, sertifioidusta, eurooppalaisista raaka-aineista. Tämä takaa vuoteillemme pitkän
käyttöiän ja ihanteellisen terveellisen nukkumisympäristön. Arvostamme
skandinaavista designtraditiota ja funktionaalisuutta, jotka ovat suunnittelutyömme lähtökohta. Matri-vuoteissa huipputason ergonomia yhdistyy
linjakkaaseen muotokieleen, joka on yhtä aikaa ajaton ja kiinni ajassaan.
Our family-owned company was founded in Salo, Finland, in 1985. Quality,
sustainability and timeless design are at the heart of everything we do.
All Matri beds, for example, are made in our own factory from the finest,
certified and European-made materials. This ensures a long life for our
beds and an ideal, safe and healthy sleeping environment for you. We
respect Scandinavian design tradition, which is central to our design
work. Matri beds combine exceptional ergonomics with a sleek design
language that is timeless yet always contemporary.
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WE B E L I E VE I N D R EAMS

Suunnittelemme sänkymme sen mukaan, mikä mielestämme on aidosti
tärkeää. Hyvä uni on meille kaiken alku ja juuri. Se virkistää, kehittää,
palauttaa ja parantaa, ja siksi haluamme luoda sille parhaat mahdolliset
edellytykset. Hyvän unen lisäksi työtämme ohjaavat nämä meille merkitykselliset asiat. Ne antavat meille tarkoituksen ja tavoitteet, joista pidämme
kiinni kaikessa, mitä teemme.
We design our beds according to what matters most to us. To us, good
sleep is everything. It refreshes, restores and heals you, and that’s why
we want to create the best possible environment for it. Besides good
sleep, our work is guided by the following things in which we believe.
They give us a purpose and set the goals we adhere to in all that we do.
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E R I L AI SUUS
D I VE RSI T Y

Sillä hyvät yöunet kuuluvat kaikille
Nukkujien moninaiset tarpeet ovat sänkyjemme suunnittelun kulmakivi.
Nukut sitten kyljelläsi tai selälläsi, valvot myöhään tai heräät aikaisin, löydät
meiltä vuoteen, jossa viihdyt ja olet kuin kotonasi.
Sänkymme mukautuvat vartalosi muotoihin ja liikkeisiin. Erilaisten jousikerrosten yhdistelmät kannattelevat painoasi, ettei unesi häiriinny edes
vaihtaessasi asentoa. Matri-sänky tukee ja myötäilee sinua läpi pitkän yön.
As wonderful sleep belongs to everyone
Our dream is to help everyone feel happily at home in their bed. That’s why
our beds cater for each and every kind of sleeper. We’we thought about side
sleepers, back sleepers, night owls and early birds, while doing our utmost
to help you slumber in supreme comfort.
Our mattresses’ spring system combinations adjust to your every turn
and conform to your body’s contours. Meanwhile, their supportive structure
ensurees that sleep isn’t disrupted by natural movement. We craft beds that
know you, feel you, and hold you, all through the night.
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LUONTO
NAT UR E

Sillä haluamme puhtaan tulevaisuuden
Varmistamme, että sängyissämme käytetään ainoastaan myrkyttömiä,
kestäviä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja eurooppalaisilta toimittajilta.
Matri-vuoteet valmistetaan käsin omassa modernissa, aurinkoenergialla
toimivassa ja puulla lämpiävässä tehtaassamme, jolle on myönnetty sekä
ISO 14001 -ympäristönsuojelusertifikaatti että ISO 9001 -laadunvalvontasertifikaatti. Turvallisuus, kierrätettävyys, kestävyys ja läpinäkyvyys ohjaavat
kaikkea, mitä teemme. Teemme sänkyjä arvoistamme tinkimättä, ja siksi
nukumme yömme hyvin.
As we dream of a clean planet
We pride ourselves on only using non-toxic, durable and environmentally
friendly materials from European suppliers. What’s more, our beds are
crafted by hand in our modern, solarpowered, wood-heated factory,
which holds both ISO 14001 environmental management and ISO 9001
quality management certifications. Safety, recyclability, sustainability and
transparency are our guiding principles. After all, it’s no secret we all sleep
better with a clear conscience.
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MUUTOS
CHANG E

Sillä elämä ei pysy paikallaan
Meille muotoilu merkitsee jatkuvaa täydellisyyden tavoittelua ja kyseenalaistamista sekä rohkeutta katsoa asioita uudesta näkökulmasta. Elämäntilanne ja tarpeet muuttuvat koko ajan. Siksi sänkykonseptimme perustuu
irrotettaviin päällisiin ja helmalakanoihin.
Voit valita ja päivittää Matri-sänkysi värit ja materiaalit omien mieltymystesi mukaan. Makuuhuoneessa, joka heijastaa sinua ja elämäntilannettasi,
toiveitasi ja unelmiasi, on rauhallista ja turvallista nukkua.
As life is not a constant
To us, design is about always striving for perfection, questioning everything,
and having the courage to adjust our perspective. In order to keep up with
life’s many changes, our concept is based on removable covers and bed skirts.
The colours and materials of every Matri bed and accessory are all
customisable. Wherever life takes you, you can rest assured that your bedroom
will always reflect you, your hopes and your dreams. It will be a haven that
pampers, comforts and soothes you to the sweetest of sleeps.
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PUHDAS I L MA
CL EAN AI R

Sillä se saa meidät voimaan hyvin
Hengittävä Matri-sänky pitää huolta hyvinvoinnistasi ja tekee levosta aidosti
virkistävän. Tarkkaan valittujen jousistojen, kankaiden ja pehmusteiden
yhdistelmä takaa, että ilma pääsee kiertämään patjojen sisällä. Jatkuva
ilmanvaihto poistaa liian lämmön ja kosteuden sekä karkottaa pölypunkit
ja mikrobit. Matri-sänky pysyy viileänä kesällä ja lämmittää talvella, jotta
voit nauttia terveellisistä ja rauhallisista yöunista ympäri vuoden.
As a fresh bed means a better rest
A breathable bed is a dream destination that makes rest more revitalising and
promotes well-being from one day to another. Open spring coils and thoroughly
researched combinations of fabrics and padding sustain a continuous airflow
in our mattresses. This reduces heat and moisture build-up, resisting dust
mites and microbes.
Matri beds keep you cool in the summer and warm in the winter so you’ll
sleep healthy, safe and sound through every season.

17

A JAT TOMUUS
LONG E VI T Y

Sillä hyvä muotoilu ei vanhene koskaan
Hyvän muotoilun tunnistaa ennen kaikkea siitä, ettei se koskaan vanhene.
Me luotamme Matri-sänkyjen korkeaan laatuun, joten myönnämme niiden
rungoille ja jousistoille kymmenen vuoden takuun. Tuotteemme on tehty
kestämään, sisältä ja ulkoa.
Matri-vuoteet on suunniteltu tuomaan harmoniaa makuuhuoneeseen,
jossa saa olla oma itsensä ja unohtaa maailman murheet. Niiden rauhoittava
ulkoasu kaunistaa ja täydentää sisustusta. Ja jos unelmasi täydellisestä
makuuhuoneesta muuttuu, voit vaihtaa sängyn kankaat, värin tai materiaalin
käden käänteessä. Laadukkaat materiaalit ja ajaton muotoilu pysyvät
elämässäsi vuodesta toiseen. Ne kestävät aikaa ja muutoksia.
As good design stays forever young
Time is the best judge of good design. To prove this, we grant our bed frames
and spring systems a ten-year guarantee. Every feature of our products is
built to last, inside and out.
Our products are made for tranquillity, bedrooms where you can let your
guard down, be your truest self, and dream away. That’s why they don’t distract
or shout for attention, but instead calm and complement. And if ever your
dream bedroom needs an update, reinventing it is as simple as revamping
the upholstery, colours, or fabric. Why should anyone discard lasting design?
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AUR I NKO
SUNSHI NE

Sillä kannatamme uusiutuvaa energiaa
Pohjoisilla leveysasteilla osaamme arvostaa jokaista auringonsädettä. Ehkä
juuri siksi otamme myös kaiken irti aurinkoenergiasta. Vuodesta 2020
lähtien olemme kattaneet tehtaamme sähkönkulutuksen sataprosenttisesti
aurinkopaneeleilla.
Rakentamamme aurinkopuisto pyörittää tehtaamme koneita ja valaisee
tuotantotilat energiatehokkailla LED-lampuilla. Mikä parasta, aurinkoenergia
saa huomisenkin näyttämään valoisammalta.
As renewable energy is the future
In our northern latitudes, we cherish every ray of sunlight we get. No wonder
then, when it comes solar energy use, we’re a true shining star. As of 2020,
our electricity needs are 100% covered by the sun. To achieve this, we’ve
constructed our own solar park, which powers both our factory’s machinery
and its energy-efficient LED lighting. That’s our reason to feel sunny, and we
hope your bed is yours.
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Runkosängyt
Nordic frame beds

CASSIA

KAINO

Skandinaavisen pelkistetyt ja funktionaaliset Matri-runkopatjat mukautuvat erilaisiin tarpeisiin. Kevytrakenteisina ne sopivat loistavasti myös pieniin tiloihin.
Mallistossamme on kaksi erilaista runkopatjaa, Cassia
ja Kaino.

The Scandinavian-style, minimalist and functional Matri
Nordic frame beds adapt to a variety of needs. Their
light frame makes them ideal for small spaces. Matri
offers two different versions of the Nordic frame bed:
Cassia and Kaino.
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Cassia

Massiivipuurunko ja sälepohja
Pintapehmuste juuttilateksia
JOUSIKERROKSIA 2
KO R K E U S 49 cm

Frame and slats solid wood
Padding jute-latex
S P R I N G L AY E R S 2
H E I G H T 49 cm

Cassia on yksinkertaisen laadukas runkosänky. Pussijousiston ja bonnell-alajousiston yhdistelmä tukee vartaloa
ihanteellisesti, mikä takaa levollisen unen. Hengittävät
materiaalit parantavat nukkumismukavuutta entisestään.

Cassia is our beautifully basic Matri bed. The combination of a boxspring section and a lower Bonnell
spring section supports and conforms to the sleeping
body in exactly the right way to ensure a good night’s
sleep. Breathable materials make Cassia even more
comfortable.

31

Kaino

Massiivipuurunko ja sälepohja
Pintapehmuste juuttilateksia
JOUSIKERROKSIA 3
KO R K E U S 57 cm

Frame and slats solid wood
Padding jute-latex
S P R I N G L AY E R S 3
H E I G H T 57 cm

Kaino on Matrin aavistuksen pehmeämpi runkopatja.
Kaino-runkosänky tukee ja myötäilee kehoa mukautuen
samalla vartalon liikkeisiin. Kainon jousijärjestelmä
koostuu bonnell- ja pussijousituksen lisäksi ainutlaatuisesta Soft Touch-jousikerroksesta. Erinomaisen joustavuuden ansiosta kehoon kohdistuva paine vähenee,
mikä tekee nukkumisesta entistäkin mukavampaa.
Kaino-vuoteella levätessä olo tuntuu kevyeltä, lähes
painottomalta.

Kaino is our slightly softer Nordic frame bed. It supports and conforms to you as you sleep, responding
to your every movement. Its Bonnell and boxspring
sections are complemented by the highly responsive
Soft Touch spring section, which relieves pressure
and allows you to sleep even more comfortably. The
Kaino bed will make you feel light, almost weightless.
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Continental-sängyt
Continental beds

TYYNI

AUREA

Matrin Continental-sängyt tekevät nukkumisesta ylellistä. Elegantit Continental-sänkymme täyttävät vaativammankin nukkujan toiveet. Matrin mannermaisten
sänkyjen valikoimaan kuuluu kaksi mallia, Tyyni ja Aurea.
Continental-sänkyihimme valitaan yleensä yhtenäinen
patja, jonka eri puolet voidaan tarvittaessa personoida
vastaamaan nukkujien yksilöllisiä toiveita.

Matri Continental beds make sleeping a luxurious
experience. Even the most demanding sleepers are
guaranteed to love our two elegant Continental beds,
Tyyni and Aurea. Upon request, the two sides of our
Continental beds can be customised to each sleeper’s
unique needs.

37

Tyyni

Massiivipuurunko ja sälepohja
Pintapehmuste juuttilateksia
JOUSIKERROKSIA 2
KO R K E U S 52/57 cm

Frame and slats solid wood
Padding jute-latex
S P R I N G L AY E R S 2
H E I G H T 52/57 cm

Tyyni-vuoteen ainutlaatuinen jousisto myötäilee herkästi vartaloa ruumiinrakenteesta ja makuuasennosta
riippumatta.
Tyyni-vuoteen ainutlaatuinen, kaksinkertainen pussijousitus ja hengittävä juuttilateksin kannattelevat ja
tukevat nukkujaa ihanteellisesti, olipa ruumiinrakenne
tai nukkuma-asento mikä tahansa.

The unique, sensitive spring system of the Tyyni bed
offers superior conformity, regardless of your body
contour and sleep position.
The Tyyni bed’s combination of a unique double
boxspring system and breathable jute latex ensures
incomparable support and responsiveness, regardless
of your body contour and sleep position.

39

Aurea

Massiivipuurunko ja sälepohja
Pintapehmuste juuttilateksia
JOUSIKERROKSIA 4
KO R K E U S 59/64 cm

Frame and slats solid wood
Padding jute-latex
S P R I N G L AY E R S 4
H E I G H T 59/64 cm

Aurea on Matri-malliston vuoteista ylellisin. Testivoittaja-Aureassa kaikkea on tuplana. Kaksinkertainen ylä- ja
alajousisto sekä kaksi mukavaa patjakerrosta luovat
täydellisen pohjan hyville unille.
Bonnell- ja pussijousistojen ainutlaatuinen yhdistelmä
Aurean ylä- ja alaosassa takaavat täydellisen tuen ja
joustavuuden. Lepohetkestä on vaikeaa tehdä enää
tämän täydellisempää.
Saksalainen kuluttajajärjestö Stiftung Warentest palkitsi Aurean sänkytestisarjan parhaana vuoteena syksyn
2016 testissä, jossa testattiin sänkyjen ergonomiaa,
mikroilmastoa, käytännöllisyyttä, terveellisyyttä ja kestävyyttä. Erityiskiitosta Aurea sai kestävyydestään, jossa
se oli testisarjan muihin vuoteisiin nähden ylivoimainen.

Aurea is the most luxurious of the Matri beds. The testwinning Aurea has everything in double measures. Its
double spring system at the top and bottom and two
comfortable mattress layers are the perfect foundation
for a restful sleep.
The unique combination of four spring layers
delivers incomparable support and responsiveness.
Resting never felt so perfect.
The German consumer organisation Stiftung Warentest chose Aurea as the best bed in its autumn 2016
test, which compared the ergonomics, microclimate,
functionality, health aspects and durability of different
beds. Aurea was particularly praised for its superior
durability.

41

Säädettävät sängyt
Adjustable beds

SUVIA

Säädettävä sänkymme Suvia tarjoaa sinulle mukavimman
mahdollisen lepoasennon. Vuode muuntautuu toiveidesi mukaan napista painamalla ja tekee sohvankin
tarpeettomaksi.

Our adjustable beds allow you to rest in optimal
comfort. Adapt your bed to fit your needs at the touch
of a button and make it the most comfortable spot
in your home.
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Suvia

Massiivipuurunko ja sälepohja
Pintapehmuste juuttilateksia
JOUSIKERROKSIA 2
KO R K E U S 48/53 cm

Frame and slats solid wood
Padding jute-latex
S P R I N G L AY E R S 2
H E I G H T 48/53 cm

Suvia on paras valinta silloin, jos vietät sängyssä paljon
aikaa esimerkiksi lukien tai tv:tä katsellen. Motorisoitu
sänkymme sopii loistavasti myös kaikille, jotka haluavat
nukkua pää- tai jalkopää korotettuna.
Suvia-runkosängyn pää- ja jalkopään asentoa
voi muuttaa mieleisekseen nappia painamalla, lähes
äänettömästi. Teknologiasta huolimatta tyylistä ei
tarvitse tinkiä, koska Suvian säätömekanismi on
huomaamaton patjan asennosta riippumatta.
Suvia-sängyn kaksinkertainen jousitus tukee ja
kannattelee nukkujaa ihanteellisesti.

Our Suvia adjustable bed is for you if you enjoy
spending time in bed, for example reading or watching
TV. The Suvia bed is also ideal for those who prefer
to sleep with their head or feet elevated.
The head and foot of the Suvia bed can be adjusted
at the press of a button, almost silently. The technology
does not compromise on style, as the adjustment
mechanism remains well hidden in every position.
The double spring system of the Suvia bed offers
optimal support and comfort to the body.
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Daybed

D AY B E D

Matrin Daybed on pelkistetty runkosänky pieneen kotiin,
mökille tai vaikka vierashuoneeseen. Daybedin pussijousitus sekä pehmusteen juuttilateksi takaavat hyvät
yöunet. Päivisin Daybed muuntautuu sohvamaiseksi
istuimeksi. Vuoteen runko on valmistettu massiivisaarnesta ja vuoteen alaosaan voi halutessaan liittää
vuodevaatelaatikon.

The Matri Daybed is a Nordic frame bed ideal for a
small home, holiday cottage, or the guest room. The
boxspring system and the jute latex padding guarantee
a restful night’s sleep. In the daytime the Daybed turns
into a sofa-like seat. The bed frame is made from
solid ash and bedding can be stored in an optional
under-bed drawer.
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Sijauspatjat
Toppers

Sijauspatja viimeistelee sängyn mukavuuden ja määrittelee sen, miten pehmeältä tai napakalta vuode tuntuu.
Matrin mallistosta löytyy neljä erilaista petauspatjaa,
joista jokainen löytää varmasti mieleisensä, olipa toiveena
sitten pehmeän upottava tai napakan kiinteä vuode.
Valmistamme nukkumismukavuutta lisääviä sijauspatjoja monessa eri koossa. Kaikissa Matri-sijauspatjoissa on helposti irrotettava, kahteen osaan jakautuva
päällinen, jonka voi pestä koneessa. Sijauspatjojen
päällinen on valmistettu korkealaatuisesta, kulutusta
kestävästä Tencel-joustokankaasta.

A mattress cover adds the final touch to your
comfortable bed. It also determines how soft or firm the
bed will feel. Matri’s choice of four different mattress
toppers will fulfil your needs, whether you prefer to
sink into the softness or enjoy firmer support.
Matri’s mattress toppers for superior comfort come
in several sizes. They all have a removable cover that
can be split into two parts, making them easy to wash.
Our mattress covers are made from high quality, durable
Tencel-stretch fabric.
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Sängynpäädyt
Headboards

Kun on valinnut itselleen ergonomisesti ihanteellisimman
vuoteen, on aika keskittyä tyyliseikkoihin.
Sänky on olennainen osa makuuhuoneen sisustusta
ja kaunis vuode kutsuu rauhoittumaan ja lepäämään.
Kaunis sängynpääty tekee vuoteesta kalusteen, joka
sopii muuhun sisustukseen ja tekee vuoteesta myös
entistä mukavamman. Sitä vasten on miellyttävä nojata,
vaikka lempikirjaa lukiessa tai musiikkia kuunnellessa.
Meille on tärkeää, että jokainen voi suunnitella vuoteensa tyyliinsä sopivaksi. Mallistoomme kuuluukin
kuusi erityylistä sängynpäätyä, joihin jokainen voi valita
mieleisensä verhoilun värin, materiaalin ja pintakuvioinnin
lukuisista vaihtoehdoistamme.

Once you’ve chosen your optimally ergonomic bed,
it’s time to focus on style.
The bed plays a crucial role in the ambience of your
bedroom, and a beautiful bed is an invitation to rest
and relax. A beautiful headboard not only matches the
bed to the rest of your home decor, but it also adds
comfort. The ability to lean against a headboard makes
reading a favourite book or listening to music in bed
even more enjoyable.
It’s important to us that everyone can design their
bed to match their individual style. Our collection
comprises six different headboards, customisable with
a variety of colours, materials and patterns.
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Helmalakanat
Valance sheets

Helmalakana viimeistelee makuuhuoneen tyylin ja tekee
vuoteesta huolitellun oloisen – myös silloin, kun sänky
on petaamatta. Helmalakana voi ulottua ylellisesti lattiaan saakka tai jättää jalat modernisti näkyviin. Olipa
sisustuksesi millainen tahansa, helmalakana vaikuttaa
ratkaisevasti siihen, miltä makuuhuone ja vuode näyttävät.
Helmalakana myös suojaa sänkyä ja helpottaa puhtaanapitoa. Valikoimastamme löytyy runsaasti eri värisiä ja
-laatuisia kankaita, joista voit valita mieleisesi.

A beautiful valance sheet completes the look of your
bedroom and gives even an unmade bed a refined
appearance. From luxurious sheets that reach all the
way to the floor to modern ones that leave the bed
legs visible, you can choose bedding to complement
your interior design style, your bedroom and your bed.
Just take your pick from the wide range of colours and
fabrics in our collection.
A valance sheet protects the bed, gives it a longer
life and effortlessly updates its appearance.
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Jalat
Bed legs

Mallistostamme löytyy erityylisiä ja eri korkuisia jalkamalleja. Autamme sinua mielellämme valitsemaan jalat,
jotka sopivat sisustukseesi. Matri-sängynjalat on helppo
kiinnittää ja tarvittaessa vaihtaa vaikkapa matalista
korkeiksi tai lattian sävyyn sointuvaksi.

Matri offers bed legs in several styles and heights. We
are happy to help you select the bed legs to match
your home decor. The bed legs are easy to attach
and change, from low to high or to match the shade
of your floor.
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Sängyt
Beds
CASSIA

KAINO

TYYNI

AUREA

SUVIA

DAYBED

Runkosänky
Nordic frame bed
Continental-sänky
Continental bed
Säädettävä sänky ja kaukosäädin
Adjustable bed with motor and
remote control

CASSIA

Korkeus jaloilla (ilman)
Height with legs (without)

49 (26) cm

57 (34) cm

52/57 (42) cm

59/64 (49) cm

48/53 (38) cm

56 cm

Pehmuste
Padding

Juutti-lateksi/
Jute-Latex

Juutti-lateksi/
Jute-Latex

Juutti-lateksi,
huopa/Jute-Latex,
felt

Juutti-lateksi/
Jute-Latex

Juutti-lateksi/
Jute-Latex

Juutti-lateksi/
Jute-Latex

Sivupehmuste
Side padding

Vaahtomuovi/
Pu-foam

Vaahtomuovi/
Pu-foam

Vaahtomuovi/
Pu-foam

Vaahtomuovi/
Pu-foam

Vaahtomuovi/
Pu-foam

Villa/wool

Kangas
Ticking

31% Puuvilla/
cotton, 69%
Polyester

31% Puuvilla/
cotton, 69%
Polyester

31% Puuvilla/
cotton, 69%
Polyester

31% Puuvilla/
cotton, 69%
Polyester

31% Puuvilla/
cotton,
69% Polyester.
Verhoilukangas/
upholstery fabric
Alaska/Caleido

Alaska/Caleido/
Wooly

Joustokangas
Stretch fabric

40% Lyocell
(Tencel®),
60% Polyester

40% Lyocell
(Tencel®),
60% Polyester

40% Lyocell
(Tencel®),
60% Polyester

40% Lyocell
(Tencel®),
60% Polyester

40% Lyocell
(Tencel®),
60% Polyester

Jousikerroksia
Spring core layers

2

3

2

4

2

MiniPocket 4 cm
250 pcs/m²

Pocket 12 cm
250 pcs/m²

MiniPocket 4,5 cm
250 pcs/m²

Pocket 12 cm
250 pcs/m²

Jousitus, kerros 2
Spring layer 2

Bonnell 6,5 cm
145 pcs/m²

Pocket 12 cm
250 pcs/m²

Pocket 12,5 cm
250 pcs/m²

Pocket 12 cm
250 pcs/m²

MiniPocket 4,5 cm
250 pcs/m²

–

–

Pocket 13 cm
250 pcs/m²

–

–

–

Bonnell 6,5 cm
145 pcs/m²

–

–

–

–

Jousitus, kerros 4
Spring layer 4

–

Bonnell 6,5 cm
145 pcs/m²
–

Vahvistetut reunajouset
Reinforced corner springs

Pocket 12,5 cm,
250 pcs/m²

Massiivipuurunko ja sälepohja
Solid wood frame and slats, spruce
FSC-sertifioitu/certified

9,5 cm
korkea/high

14,5 cm
korkea/high

9,5 cm
korkea/high

9,5 cm
korkea/high

19 cm
korkea/high
Moduulit vaneria/
modules
plywood

9,5 cm
korkea/high
Daybed-runko
massiivisaarnia/
additional frame
solid ash

Kovuudet
Firmnesses

medium / firm

medium / firm

medium / firm

medium / firm

medium / firm

medium / firm

Koot
Sizes

80×200–220
90×200–220
100–220
105×210
120×200–220
140×200–220

80×200–220
90×200–220
100×200–220
120×200–210

80×200–220
90×200–220
100–220
105×210
120×200–220
140×200–220
160×200–220
180×200–220
200×200–220
210×200–220

80×200–220
90×200–220
100–220
105×210
120×200–220
140×200–220
160×200–220
180×200–220
200×200–220
210×200–220

90×200
100×200

80×200
90×200
100×200
120×200
140×200

Takuu: 10 vuotta jousi- ja
runkomurtumille
Warranty: 10 years warranty on
damage to springs and frame

AUREA

MIO

MIO+

MAXI

MONDO

Korkeus/Height 4 cm
Pituus/Lenght 200–220 cm
Leveys/Width 80–210 cm

Korkeus/Height 6 cm
Pituus/Lenght 200–220 cm
Leveys/Width 80–210 cm

Korkeus/Height 6 cm
Pituus/Lenght 200–220 cm
Leveys/Width 80–210 cm

Korkeus/Height 10 cm
Pituus/Lenght 200–220 cm
Leveys/Width 80–210 cm

Latex

Talalay-latex

Lateksi ja villa
Latex-wool

Lateksi-juutti

SUVIA

Sijauspatjat
Toppers

1

Pocket 13 cm
250 pcs/m²

–

TYYNI

–

Jousitus, kerros 1
Spring layer 1

Jousitus, kerros 3
Spring layer 3

KAINO

Kankaat
Upholstery fabrics

ALASKA

CALEIDO

GLOBE

LINO

WOOLY

100% Puuvilla/cotton

63% Puuvilla/cotton,
37% Pellava/linen

Nukka/fluff:
50% Baumwolle/cotton,
50% Polyester;
Pohja/bottom:
100% polyester

100% Pellava/linen

70% Kierrätetty villa/
recycled wool,
25% polyamidi/polyamid,
5% muita kuituja/other fibers
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Sängynpäädyt
Headboards

Helmalakanat
Valance sheets

BASE SKIRT

BASE SKIRT LONG

HALF SKIRT

BASIC

BASIC ROUND

CLASSIC

Korkeus/Height 46/47/48/49/53/54/56/61 cm
Pituus/Lenght 200–220 cm
Leveys/Width 80–210 cm

Korkeus/Height 28/31/33/36/38 cm
Pituus/Lenght 200–220 cm
Leveys/Width 80–210 cm

Korkeus/Height 110/115 cm
Syvyys/Depth 8 cm
Leveys/Width 80–210 cm

Korkeus/Height 115/120 cm
Syvyys/Depth 8 cm
Leveys/Width 80–210 cm

Korkeus/Height 125/130 cm
Syvyys/Depth 8–12 cm
Leveys/Width 80–210 cm

FULL SKIRT

SLIM

SOFT

LEMPI

Korkeus/Height
46/47/48/49/53/54/56/61 cm
Pituus/Lenght 200–220 cm
Leveys/Width 80–210 cm

Korkeus/Height 95/105 cm
Syvyys/Depth 3 cm
Leveys/Width 80–210 cm

Korkeus/Height 108 cm
Syvyys/Depth 22 cm
Leveys/Width 80–200 cm

Korkeus/Height 65 cm
Syvyys/Depth 3 cm
Leveys/Width 150/170/190/210 cm

Korkeus/Height 22/27/29/37 cm
Pituus/Lenght 200–220 cm
Leveys/Width 80–210 cm

Jalat
Bed legs

Yöpöydät ja penkit
Bedside tables and benches

QUADER LIGHT

QUADER

QUADER PLUS

QUADER PLUS METAL

10 cm, 15 cm, 23 cm, 30 cm

10 cm, 15 cm, 23 cm

10 cm, 15 cm

10 cm, 15 cm

ROUND

METAL ROUND

CONIC BRASS

10 cm, 15 cm, 23 cm

10 cm, 15 cm, 23 cm

10 cm, 15 cm, 23 cm

SIDE 1

SIDE 2

CUBE

ILTA

Korkeus/Height 55 cm
Syvyys/Depth 36 cm
Leveys/Width 37 cm

Korkeus/Height 55 cm
Syvyys/Depth 36 cm
Leveys/Width 57 cm

Korkeus/Height 65 cm
Syvyys/Depth 35 cm
Leveys/Width 45 cm

Korkeus/Height 50,5 cm
Syvyys/Depth 25 cm
Leveys/Width 46 cm

LEMPI

LEMPI

BENCH

Korkeus/Height 50 cm
Syvyys/Depth 40 cm
Leveys/Width 45 cm

Korkeus/Height 50 cm
Syvyys/Depth 40 cm
Leveys/Width 140 cm

Korkeus/Height 49 cm
Syvyys/Depth 45 cm
Leveys/Width 140 cm
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