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Bedre madras
 – bedre søvn ...

Det er helt enkelt. Hvert menneske skal 

have den seng som giver dem den bedste 

søvn. Det er BZ Sleepings filosofi. Derfor 

har vi udviklet en helt unik madras, som  

giver kroppen den optimale hvile.

Materialet i vores madrasser er viskoela-

stisk skum. Det reagerer på din vægt og din 

kropsvarme, sådan at madrassen støtter de 

steder, som netop din krop har brug for. BZ 

Sleeping-madrassen fordeler trykket fra din 

krop, så du ikke behøver at vende dig så 

ofte om natten.

Derfor føler du dig mere udhvilet, når du 

vågner, og mange oplever et mindre søvn-

behov, fordi søvnen får en bedre kvalitet. 

På en traditionel madras vender du dig helt 

op imod 150-200 gange hver nat. Med en 

madras fra BZ Sleeping vender du dig blot 

80-100 gange pr. nat.

BZ Sleepings madrasser reagerer på din 

kropsvarme, sådan at kroppen ikke selv skal 

bruge energi på at holde madrassen varm, 

hvilket får kroppen til at slappe mere af.

BZ Sleepings madrasser er lige så individu-

elle som mennesker.



Helsemadrasser og helsepuder

Helsetopmadras
Helsetopmadrassen fås i 4 cm og 8 cm og kan lægges oven 

på traditionelle spring- og boksmadrasser. På den måde opnår 

du alle visco flex-materialets mange fordele, samtidig med at 

du kan beholde din nuværende madras. Det er vigtigt, at den 

underliggende madras er i god stand, for hvis den er lidt slidt, 

udnyttes visco flex-madrassens unikke egenskaber ikke.

Visco ergopude
Ergopuden er lavet i rent viskoelastisk skum 

og er udformet, så den yder perfekt støtte 

til nakke og skuldre. Visco-ergopuden findes 

i small, medium og large.

Visco classic pude
Classic-puden er en helstøbt viskoelastisk pude. 

Den former sig efter hovedet og giver den opti-

male støtte for nakke og skuldre.

New York
4,5 cm. massiv MDF, belagt med finér. Stilrent design. New York leveres i variationer: Egetræ 

finér, Wenge finér og i hvid højglanslakering, og med fem forskellige bentyper som man frit kan 

vælge imellem.

Farver

Egetræ finér                   Wenge finér                    Højglans, hvid
Teknologien i en helsemadras
Viskoelastisk skum er trykaflastende og 

giver optimal blodgennemstrømning i 

kroppen. Madrassen holder på din krops-

varme, så du ikke selv skal bruge energi  

på at holde dig varm; det får kroppen til  

at slappe mere af og være mere udhvilet 

om morgenen.

Helsemadras
BZ Sleepings helsemadras er 15 cm eller 20 cm tyk og giver 

maksimal støtte og komfort. Madrassen laves i en fasthed, som 

passer til alle. Madrassen er lavet af visco flex-skum, som former 

sig efter kropsvægt og kropsvarme, så den passer netop til dig. 

Helsemadrassen er perfekt ved anvendelse af elevationsbunde. 

Madrassen er bygget op, så der er god luftcirkulation, og dermed 

sikrer den et sundt sengemiljø. Betrækket er aftageligt og kan   

 vaskes ved 60 grader. Visco flex-materialet er testet, og ikke     

    allergifremkaldende. Helsemadrasserne findes i flere størrelser.

Sengerammer



Du sover bare bedre i vores dyner
En forenklet dyneserie med en øget pro-

duktionskontrol giver et kvalitetsprodukt 

ud over det sædvanlige.

Enkelthed i produktlinjen gør det nemt at 

vælge, så netop dit behov bliver dækket.

Puder
Der findes tilhørende puder til 

Victoria, Emily og Oliver serien.

Simon dyne
Mikrofiber. Silikonebehandlet vatteret hulfiber. 

675 gram fyld. Fås i flere størrelser.

Victoria dyne
50 % hvide andedun og 50 % fjer.  

Hvidt bomuldsbetræk. Bæreevne over 10.  

Vaskbart ved 60 grader. 540 gram fyld.  

Fås i flere størrelser.

Emily dyne 
90 % hvide gåsedun. Hvidt bomuldsbetræk. 

Vaskbar ved 60 grader. Bæreevne over 12. 

750 gram fyld. Fås i flere størrelser.

Dyner og puder

Oliver dyne
100 % polyester. Silikonebehandlet hulfiber.  

250 gram pr. m2. Fås i flere størrelser.

Vidste du; at du bruger 1/3  
     af dit liv i dit soveværelse?



Madrasser

Valencia
Dobbeltfjedrende boksmadras med quiltede sider. 

Nederste fjederlag med 150 stk. Bonnell-fjedre 

pr. m2 og øverste fjederlag med 250 stk. pocket-

fjedre pr. m2. 15 mm skumpolstring.

Sengebunde

Sovesofaer

Lamelbund
En lamelbund som kan bruges i alle senge-

rammer. Fordelen ved en BZ Sleeping lamel-

bund er, at den er formspændt, hvilket vil sige, 

at den giver en blødere liggekomfort, end hvis man 

bruger en lamelbund, som er lige. Leveres i følgende 

størrelser: 70, 80, 90, 120 og 140 cm bredde.

Elevationsbund
Elevationsbunden består af 28 formspændte lameller i en flot naturfarve og gummiophæng. 

Den er let at betjene og har automatisk nakkestøttefunktion og justering af hårdhedsgraden 

i sædeområdet, så komforten er i top. BZ Sleepings elevationsbund har en stærk kvalitets-

motor med ekstra lang levetid. Designet er enkelt og stilrent og matcher ethvert sovemiljø.

Luksuriøs elevationsbund
Elevationsbund med 42 stk. formspændte lameller i en klassisk grå farve. Lamellerne  

sidder fast i et stærkt gummiophæng. Automatisk nakkestøttefunktion og justering med  

handy fjernbetjening. En komfortabel oplevelse for krop og sjæl.

Milan sovesofa
Sovesofa med mange muligheder. Den kan indstilles på utallige måder og har en massiv 

træbase, hvilket gør den særdeles slidstærk. Madrassen er lavet af 32 kg koldskum, hvilket 

giver en god og stabil nattesøvn samt fantastisk siddekomfort. Milan sovesofa fås i mange for-

skellige farver. Størrelsen er 120 x 210 cm, når den er slået helt ud!

Paradiso 
Paradiso er en luksuriøs, vendbar madras. 

Den er inddelt i syv zoner, hvilket gør, at den yder den 

optimale støtte for kroppen. Den består af 500 miniposefjedre 

pr. m2. Betræk vaskbart ved 60 grader, som er i 100 % bomuld. Den 

samlede højde for madrassen er 20 cm, og den kan fås i følgende størrelser: 

70, 80, 90, 120 og 140 cm i bredden og i 190, 200 eller 210 cm længde.



BZ Sleeping søvncenter
 – meget mere end en god madras ...

BZ Sleeping
 – mere end du drømmer om ...

BZ Sleeping sælger ikke bare senge og madrasser, vi sælger god søvn. Derfor ser vi 

det som vores opgave at være med til at samle og viderebringe informationer om 

sunde søvnvaner. Her er en lille håndfuld gode søvntips.

•	 	Få	regelmæssigt	motion,	men	afslut	mindst	tre	timer	før	sengetid.

•	 	Undgå	at	sove	om	dagen.

•	 	Tilbring	ikke	længere	tid	i	sengen	end	normal	sovetid.

•	 	Få	mindst	30	min.	dagslys	om	dagen.

•	 	Spis	ikke	for	meget	eller	for	lidt	før	sengetid.

•	 	Et	varmt	bad	før	sengetid	virker	afslappende.

•	 	Lad	være	med	at	se	på	uret	hvis	du	vågner	midt	om	natten.

•	 	Undgå	stærkt	lys	hvis	du	skal	op	om	natten.

Se mere på vores hjemmeside www.bz-sleeping.com

BZ Sleeping er ikke kommet sovende til vores kompetencer og erfaring. De fleste 

af vores medarbejdere har arbejdet i årtier med salg og udvikling af madrasser 

og senge. Og det er denne koncentration af erfaring, som gør, at BZ Sleeping kan 

udvikle og formidle et komplet soverumskoncept, og det til priser som er mere end 

konkurrencedygtige.

BZ Sleeping har skåret alle fordyrende mellemled væk og sælger direkte fra produ-

cent til butikken. Derfor har alle vores produkter en forholdsvis lav pris. Dette er 

uden, at vi slækker på kvaliteten. Madrassen har en levetid på omkring 15-20 år. 

Med vores priser kan du for under 1 krone pr. nat nyde en optimal søvn de næste 

mange år.

Læs mere og se flere produkter på www.bz-sleeping.com

Vidste du; at de fleste skænderier i hjemmet 
skyldes dårlig søvn?


