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Når vi har sovet godt, blir det lettere å takle hverdagens utfordringer.  
Vi får mer energi, større overskudd. Vi gjør oss klar for en ny, innholdsrik dag. 
Livet byr på mangt. På alt, egentlig. Søvn gjør deg klar for mer.

LIVET BYR PÅ ALT. 
SØVN GJØR DEG KLAR FOR MER .

beds of Norway

 Trollstigen, Romsdalen, 858 moh  Emelie Forsberg, søvnambassadør  Kilian Jornet      (gjelder også forside)



 

Norsk design og kvalitet
Wonderland har produsert senger  
på Åndalsnes i Romsdalen siden  
1969. Vi fokuserer på å forstå men
neskets behov for god søvn og hva  
kroppen trenger for å kunne restituere 
godt. Wonderland ønsker å bidra  
til at verden sover bedre. Vår jobb  
er å lage de beste sengene.

Din søvnambassadør
Vi har i mange år samarbeidet med 
søvnforskere for å forstå hva som skjer 
når vi sover. Med Wonderland Ambas
sador of Sleep setter vi fokus på hvor  
viktig søvn og restitusjon er for  
vår helse og livskvalitet. 

Livet byr på alt.  
Søvn gjør deg klar for mer. 

Hilsen alle oss i Wonderland

04 Resirkulerbart tekstil

06 Pocketfjæring  
 Slik velger du riktig seng

08 Unike egenskaper

10 Kontinentalseng

14 Regulerbar seng

18 Rammeseng & madrass

20 Sengens betydning
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24 Miljø og bærekraft

26 Et sunt sovemiljø

28 Kortreist produksjon

30 Overmadrass, hodegavl,  
 tekstil og tilbehør



 Rannveig Aamodt, søvnambassadør   Claudia Ziegler

Bra for deg. 
Bra for miljøet.



Wonderland RECYCLABLE er et 
eksklusivt og OEKOTEX®sertifi sert 
tekstil med svært lang holdbarhet. 
Tekstilet kan vaskes på 60° C.

Fremstillingen trenger ikke vann 
og lave produksjons temperaturer 
reduserer energibruken. Tekstilet 
kan resirkuleres til nye produkter.

Resirkulerbart tekstil
Wonderland RECYCLABLE er et tekstil som lages av 
restprodukter. Upcycling sparer miljøet for bruk av nye 
ressurser ved å gjenbruke restmaterialer på nye måter.

Lages av restprodukter.

Fremstilles uten vann.

Kan resirkuleres.

Vaskbart på 60°C.

100% Harmolan. 

PFC-fri.

OEKO-TEX®-sertifi sert.

Wonderland RECYCLABLE 
er et viktig steg i vårt arbeid 
med å bidra til bærekraftig 
utvikling. Våre senger har 
lang levetid og vårt mål 
er at sengens deler enkelt 
kan byttes, gjenvinnes 
eller resirkuleres.

Bra for deg. 
Bra for miljøet.

       Mer om miljø på s. 25 - 27.i

5
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Standard Pocket

Gir god støtte og følsomhet. 
5 vindinger. Myk skuldersone.

Comfort Pocket

Støtte og trykkavlastning på 
de riktige stedene. 6 vindinger. 
Myk skuldersone.

Exclusive Pocket

Progressiv fj æring som føles 
myk, men blir fastere jo mer 
den belastes. 8 vindinger. 
Myk skuldersone.

Slik velger 
du riktig seng
Jo bedre komfortnivå du velger, jo bedre følsomhet, 
støtte og trykkavlastning gir sengen. Når du skal velge 
seng, kan du sammenligne hvilken pocketfj æring, 
stopning og overmadrass de ulike sengene har. 

Pocketfj æring
På en kontinentalseng kan 
det være ulike typer av Pocket 
i hoved og undermadrassen. 
Exclusive Pocket er et svært eks
klusivt fj ærsystem som gir deg 
de aller beste forutsetningene 
for god søvn og restitusjon.

Stopning
Våre madrasser har stopning 
i Latex eller Welun. Latex er 
det mest eksklusive materialet 
og gir svært god følsomhet 
og trykkavlastning.

Overmadrass
Wonderlands overmadrasser har 
Pulse Latex eller Hyperfl ex. Pulse 
Latex er et eksklusivt materiale 
som gir et perfekt soveklima.
      Se side 27, 30.

Fasthet
Sover du mest på siden, skal du 
sjekke at ryggsøylen blir så rett 

som mulig. Når du fi nner en 
seng som passer deg, skal 
sengens skuldersone hjelpe 
skulderen å komme godt ned 
i sengen. Hoften skal støttes opp 
slik at ryggsøylen blir rett. Med 
Wonderlands justerbare hofte
sone kan du alltid etterjustere 
sengens fasthet. Det gjør valget 
av seng og fasthet enklere!

Hver enkelt spiralfj ær er 
sydd inn i en tøypose (pocket), 

hvilket gjør at alle fj ær 
virker individuelt. 

7
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Wonderlands unike egenskaper 
gjør at kroppen kan hvile lenger 

i dyp søvn. Sengen gir deg en 
bedre natt med god søvnkvalitet, 

avslapning og restitusjon.

justerbar 
hoftesone

Tilpass sengens fasthet til din 
kropp. Gir deg roligere søvn 

og bedre restitusjon.

vaskbart 
tekstil

Gir en seng som alltid 
er ren og behagelig 

å sove i.

skulder-
sone

Gir mindre trykk mot skulderen 
og bedre avslapning for 

rygg og nakke.

vendbar 
madrass

Forlenger sengens levetid 
og gir samme komfort 

år etter år.

Se fi lm



 kontinentalseng
beds of Norway

Wonderlands kontinentalsenger har justerbar hoftesone slik at du kan justere  
hvor dypt hoften synker i forhold til skulderen. Når du kan tilpasse sengens fasthet  
i hoftesonen, kan ryggen ligge så rett som mulig. Musklene kan slappe bedre av,  
du får bedre søvnkvalitet og du kan våkne bedre utvilt, og klar for en ny dag.



 Fog 08

Wonderlands kontinentalsenger har justerbar hoftesone slik at du kan justere  
hvor dypt hoften synker i forhold til skulderen. Når du kan tilpasse sengens fasthet  
i hoftesonen, kan ryggen ligge så rett som mulig. Musklene kan slappe bedre av,  
du får bedre søvnkvalitet og du kan våkne bedre utvilt, og klar for en ny dag.



Medley Kontinental
Comfort Pocket gir støtte og trykkav
lastning på de rette stedene. Justerbar 
fasthet under hoften gir riktig liggestilling.

 kontinentalseng
Wonderlands kontinentalsenger har to lag pocketfj æaring og vaskbart tekstil 
på hele sengen. Alle modeller, foruten Acapella, har justerbar hoftesone og fj ærende 
trespiler i bunn. Velger du toppmodellen Aida, får du hele tre lag med pocketfj æring. 

beds of Norway
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Unike egenskaper: Justerbar hoftesone, vaskbart 
tekstil, skuldersone, vendbare madrasser
Overmadrass: Premium Hyperfl ex
Hovedmadrass: Comfort Pocket, 6 vindinger
Undermadrass: Standard Pocket, 5 vindinger
Stopning: Welun
Bunn: Fjærende trespiler, justerbar hoftesone
Fasthet: Medium, Fast, Xfast
Høyde: 64 cm inkl. ben og overmadrass
Størrelse: 120/150/160/180 x 200, 180/210 x 210

Note Kontinental
Standard Pocket gir god støtte. 
Justerbar fasthet under hoften 
gir riktig liggestilling.

Unike egenskaper: Justerbar hoftesone, vaskbart 
tekstil, skuldersone, vendbare madrasser
Overmadrass: Premium Hyperfl ex
Hovedmadrass: Standard Pocket, 5 vindinger
Undermadrass: Standard Pocket, 5 vindinger
Stopning: Welun
Bunn: Fjærende trespiler, justerbar hoftesone
Fasthet: Medium, Fast
Høyde: 64 cm inkl. ben og overmadrass
Størrelse: 120/150/160/180 x 200, 180/210 x 210

Resirkulerbart tekstil

Air Rain Terra Forest Lagoon River Rock

Til Note, Medley, Sonate, 
Maestro, Aida.

Acapella Kontinental
Standard Pocket gir god støtte. Helt tekstil 
på hele sengen. Velg mellom to farger: 
Shadow eller Raven.

Unike egenskaper: Vaskbart tekstil, skuldersone, 
vendbare madrasser
Overmadrass: Premium Hyperfl ex
Hovedmadrass: Standard Pocket, 5 vindinger
Undermadrass: Basic Pocket
Stopning: Welun
Bunn: Treramme
Fasthet: Medium, Fast
Høyde: 64 cm inkl. ben og overmadrass
Størrelse: 140/150/160/180 x 200, 180/210 x 210

Til Acapella.

Standardekstil

Shadow Raven



Maestro Kontinental
Med Exclusive Pocket i både hoved 
og undermadrass får du perfekt støtte 
og trykkavlastning. 

Sonate Kontinental
Exclusive Pocket i hovedmadrassen er 
myk og følsom, men gir mer støtte jo 
mer den belastes. 

Unike egenskaper: Justerbar hoftesone, vaskbart 
tekstil, skuldersone, vendbare madrasser
Overmadrass: Premium Pulse Latex
Hovedmadrass: Exclusive Pocket, 8 vindinger
Undermadrass: Standard Pocket, 5 vindinger
Stopning: Latex 
Bunn: Fjærende trespiler, justerbar hoftesone
Fasthet: Medium, Fast, Xfast
Høyde: 66 cm inkl. ben og overmadrass
Størrelse: 120/150/160/180 x 200, 180/210 x 210

Unike egenskaper: Justerbar hoftesone, vaskbart 
tekstil, skuldersone, vendbare madrasser
Overmadrass: Superior Pulse Latex
Hovedmadrass: Exclusive Pocket, 8 vindinger
Undermadrass: Exclusive Pocket, 8 vindinger
Stopning: Latex 
Bunn: Fjærende trespiler, justerbar hoftesone
Fasthet: Medium, Fast, Xfast
Høyde: 72 cm inkl. ben og overmadrass
Størrelse: 160/180 x 200, 180/210 x 210

Aida Kontinental
Wonderlands toppmodell med pocketfj ær 
i tre lag. Exclusive Pocket i både  hoved og 
undermadrassen gir en sovekomfort i den 
absolutte toppklassen. 

Unike egenskaper: Justerbar hoftesone, vaskbart 
tekstil, skuldersone, vendbare madrasser
Overmadrass: Excellence Pulse Latex
Hovedmadrass: Exclusive Pocket, 8 vindinger
Undermadrass: Exclusive Pocket, 8 vindinger
Stopning: Latex 
Bunn: Pocket, fj ærende trespiler, justerbar hoftesone
Fasthet: Medium, Fast, Xfast
Høyde: 76 cm inkl. ben og overmadrass
Størrelse: 160/180 x 200, 180/210 x 210

Har du en favorittliggestilling når 
du sover? Husk å prøve sengen 
i samme liggestilling for å fi nne 
ut om sengen passer deg.

tips

Til Note, Medley, Sonate, 
Maestro, Aida.

Standardtekstil

Fog BreezeNature Navy

Til Maestro og Aida.

Velurtekstil



 regulerbar seng
Perfekt for deg som vil ha mulighet til å justere både  
ligge og sitteposisjonen. Et fristed for å slappe av,  
se på film eller lese. 

beds of Norway
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FORDELER  
med en regulerbar seng

Hev ryggen

• Enklere å puste

• Reduserer snorking

Hev rygg og fotende

• Ideell for god avslapning

• Raskere restitusjon etter  
en aktiv dag

• Perfekt ergonomi når  
du vil lese eller se film

Nedsenket

• Komfort som en  
kontinentalseng

Hev fotenden

• Gir bedre blodsirkulasjon,  
roligere puls og du kommer  
raskere i sovemodus

• Bedre avlastning for musklene 
i hofte og rygg



Lento 342
Juster fastheten under hoften, og bruk 
smarttelefonen eller fj ernkontrollen for 
å heve og senke rygg og fotende.

Maestro 532
Et ekstra lag sonepocket i bunnen gir god 
komfort. Lagre dine favorittinnstillinger 
på fj ernkontrollen eller smarttelefonen.

Unike egenskaper: Justerbar hoftesone, vaskbart 
tekstil, skuldersone, vendbare madrasser
Overmadrass: Premium Hyperfl ex
Hovedmadrass: Standard Pocket, 5 vindinger
Stopning: Welun
Bunn: Fjærende trespiler, justerbar hoftesone
Fasthet: Medium, Fast
Antall motorer: 2 (ben, rygg)
Fjernkontroll: Trådløs. App til iOS og Android
Minnefunksjon: Nei
LED-lampe under sengen: Ja
Høyde: 60 cm inkl. ben og overmadrass
Størrelse: 80/90/105/120 x 200, 90/105 x 210

Unike egenskaper: Vaskbart tekstil, skuldersone, 
vendbare madrasser
Overmadrass: Superior Pulse Latex
Hovedmadrass: Exclusive Pocket, 8 vindinger
Stopning: Latex
Bunn: Sonepocket
Fasthet: Medium, Fast, Xfast
Antall motorer: 2 (ben, rygg)
Fjernkontroll: Trådløs. App til iOS og Android
Minnefunksjon: Ja
LED-lampe under sengen: Ja
Høyde: 71 cm inkl. ben og overmadrass
Størrelse: 80/90/105/120 x 200, 90/105 x 210

 regulerbar seng
Med våre regulerbare senger kan du heve og senke sengens 
rygg og fotende etter behov. Styr sengen med smarttelefonen 
eller med sengens trådløse fj ernkontroll.

beds of Norway
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Lento 412
Juster fastheten under hoften, 
og lagre dine favorittinnstillinger 
på fj ernkontrollen eller smarttelefonen.

Unike egenskaper: Justerbar hoftesone, vaskbart 
tekstil, skuldersone, vendbare madrasser
Overmadrass: Premium Hyperfl ex
Hovedmadrass: Standard Pocket, 5 vindinger
Stopning: Welun
Bunn: Fjærende trespiler, justerbar hoftesone
Fasthet: Medium, Fast
Antall motorer: 2 (ben, rygg)
Fjernkontroll: Trådløs. App til iOS og Android
Minnefunksjon: Ja
LED-lampe under sengen: Ja
Høyde: 63 cm inkl. ben og overmadrass
Størrelse: 80/90/105/120 / 140 x 200, 90/105 x 210

Resirkulerbart tekstil

Air Rain Terra Forest Lagoon River Rock

Til alle regulerbare senger. Til alle regulerbare senger.

Standardtekstil

Nature Navy



Maestro 733
Wonderlands toppmodell. Med tre
motorer for nakke, rygg og fotende, 
fi nner du alltid din favorittposisjon. 

Unike egenskaper: Vaskbart tekstil, skuldersone, 
vendbare madrasser
Overmadrass: Superior Pulse Latex
Hovedmadrass: Exclusive Pocket, 8 vindinger
Stopning: Latex
Bunn: Sonepocket
Fasthet: Medium, Fast, Xfast
Antall motorer: 3 (ben, rygg, nakke)
Fjernkontroll: Trådløs. App til iOS og Android
Minnefunksjon: Ja
LED-lampe under sengen: Ja
Høyde: 71 cm inkl. ben og overmadrass
Størrelse: 90 x 200, 90 / 105 x 210
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Lento Rammeseng Medley Rammeseng

Unike egenskaper: Vaskbart tekstil, skuldersone, 
vendbare madrasser
Overmadrass: Premium Hyperfl ex
Hovedmadrass: Standard Pocket, 5 vindinger
Stopning: Welun
Bunn: Treramme
Fasthet: Medium, Fast
Høyde: 56 cm inkl. ben og overmadrass
Størrelse: 75/80/90/105/120 x 200, 90/105 x 210

Unike egenskaper: Justerbar hoftesone, vaskbart 
tekstil, skuldersone, vendbare madrasser
Overmadrass: Premium Hyperfl ex
Hovedmadrass: Comfort Pocket, 6 vindinger
Stopning: Welun
Bunn: Fjærende trespiler, justerbar hoftesone
Fasthet: Medium, Fast, Xfast
Høyde: 56 cm inkl. ben og overmadrass
Størrelse: 75/80/90/105/120 x 200, 90/105 x 210

Maestro Rammeseng

Unike egenskaper: Justerbar hoftesone, vaskbart 
tekstil, skuldersone, vendbare madrasser
Overmadrass: Superior Pulse Latex
Hovedmadrass: Exclusive Pocket, 8 vindinger
Stopning: Latex
Bunn: Fjærende trespiler, justerbar hoftesone
Fasthet: Medium, Fast, Xfast
Høyde: 62 cm inkl. ben og overmadrass
Størrelse: 80/90/105/120 x 200, 90/105 x 210

 rammeseng
Wonderlands rammesenger representerer den typiske nordiske stilen med 
rene linjer og høye ben. Velger du Medley eller Maestro Rammeseng 
får du justerbar fasthet under hoften slik at du kan tilpasse sengen til deg.

beds of Norway
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Resirkulerbart tekstil

Air Rain Terra Forest Lagoon River Rock

Til alle rammsenger/madrasser. Til alle rammsenger/madrasser.

Standardtekstil

Fog BreezeNature Navy

Til Maestro Rammeseng.

Velurtekstil



 madrass
Våre madrasser med pocketfj æring 
er tilpasset tradisjonelle sengerammer 
og regulerbare senger. 

Lento Vendbar madrass
Standard Pocket, 5 vindinger. Welun stopning. 
H: 25 cm inkl. overmadrass

Medley Vendbar madrass
Comfort Pocket, 6 vindinger. Welun stopning. 
H: 25 cm inkl. overmadrass

Maestro Vendbar madrass
Exclusive Pocket, 8 vindinger. Latex stopning. 
H: 28 cm inkl. overmadrass

 Rock 87
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– Søvn har stor innvirkning på 
hvordan vi har det i hverdagen. 
Å være en del av Wonderlands 
team gjør at jeg kan bidra til å øke 
kunnskapen om hva vi trenger 
for å kunne sove godt, sier Inger 
Birgitte Tandstad, som er en av 
Wonderlands salgsutviklere.

– Wonderlands produktutvikling 
baseres på det siste innen søvn
forskningen. Samarbeidet med 
søvnforskere gjør at vi vet hva 
som er viktig for å få den beste 
søvnkvaliteten, og kan sette 
sammen sengen med de rette 
materialene og egenskapene. 

– For å få den beste søvnen 
er det viktig at ryggsøylen er 
så rett som mulig. Sover du helst 
på siden, skal sengens skulder
sone være myk, slik at skulderen 
din kommer godt ned i sengen. 
Med Wonderlands justerbare 
hoftesone kan du tilpasse sen
gens fasthet og hoftens posisjon.

– Når sengen passer deg og din 
liggestilling, kan musklene slappe 
bedre av. Du kan sove lenger i den 
dype søvnen, du får bedre søvn
kvalitet og kan føle deg mer uthvilt 
når du våkner, sier Inger Birgitte 
hos Wonderland.

Sengens betydning 
for en god natts søvn
– Når vi har sovnet går vi raskt ned i dyp søvn. Jo lenger 
kroppen kan ligge i ro i starten av natten, jo lenger kan 
vi sove i den første og viktigste dype søvnen. Derfor er 
det viktig å ha en seng som passer til deg. 

– Med Wonderlands justerbare 
hoftesone, kan du tilpasse sengens 

fasthet til din kropp. En riktig 
liggestilling gir roligere søvn 

og bedre restitusjon.

Sover du helst på siden, skal du 
også ligge på siden når du prøver
den nye sengen. Med Wonderlands 
justerbare hoftesone blir det også 
enklere å velge fasthet. Spør butikk-
selgeren om å vise deg hvordan 
du justerer sengens fasthet.

tips
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7 tips
til god søvn
1. Prioriter søvnen
Finn ut når du bør legge deg for 
å få nok søvn til å våkne uthvilt.

2. Finn roen
Ro deg ned om kvelden med en god 
kveldsrutine. Ta en varm dusj, les en 
bok, skriv ned tanker, lytt på musikk 
eller drikk noe varmt.

3. God døgnrytme
Å få tilstrekkelig mengde dagslys 
hver dag, og stå opp å legge seg 
ved omtrent samme tid, gir bedre 
døgnrytme og søvn.

4. Optimer soverommet ditt
Hva liker du for å sove godt? Mørke 
gardiner, kaldt eller varmt? Gjør sove
rommet ditt til et rolig fristed.

5. Sjekk at sengen passer deg
Du kan slappe bedre av i en seng som 
passer deg. Kroppen kan ligge lenger 
i ro, og få mer av den viktigste dype 
søvnen.

6. Vær bevisst på liggestillingen
Velger du en seng med justerbar 
hoftesone og en god skuldersone, 
er du sikker på å alltid få den beste 
liggestillingen og avslapningen.

7. Vask sengen din jevnlig
Å legge seg i nyvasket sengetøy er en 
herlig følelse. En seng der all tekstil 
kan vaskes, gir et sunt og behagelig 
sovemiljø i mange år.

Emelie Forsberg
Profesjonell fjelløper 
og søvnambassadør 
for Wonderland

tinaemelie 

 Emelie Forsberg, søvnambassadør  Kilian Jornet

Et lunt og rolig fristed
– For å ha det godt, og kunne prestere på topp, prioriterer 
jeg å få nok hvile mellom treningsøktene, og mye god søvn. 
For meg er det viktig at soverommet er et lunt og rolig fristed, 
der jeg kan roe ned og slappe av.

Emelie Forsberg er en av Wonder
lands søvnambassadører. Emelie 
er profesjonell fj elløper, født og 
oppvokst i Sverige og nå bosatt i 
Romsdalen i Norge. 

– Hvis jeg får for lite søvn i en 
periode, går det ut over treningen 
min. Kroppen føles tung og jeg 
kan ikke prestere på samme måte. 
Heldigvis er jeg glad i å sove og 
legger meg gjerne tidlig om 
kvelden. 

– Vi har alle en travel hverdag der 
vi prøver å fi nne balansen mellom 
jobb, familie og fritid. Når vi har 
sovet godt, blir det lettere å takle 
hverdagens utfordringer. Vi får 

mer energi, bedre tålmodighet, 
større overskudd og vi opplever 
mindre uro og stress. 

– Livet byr på alt. Søvn gjør deg 
klar for mer.

23
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 Romsdalen  Emelie Forsberg, søvnambassadør 
 Kilian Jornet24



Vi i Wonderland bryr oss. 
Om deg. Om din søvn. 
Om jorden vår.

Vi har bygd sengen din 
her i Norge, med deler 
som er bra for miljøet.

Du kan vaske, vende, 
justere og bytte ut deler 
ved behov. Alt for at sengen
din skal vare lenge.

Bra for deg. Bra for miljøet.

Miljø og bærekraft
– I Wonderland arbeider vi systematisk med å redusere 
vårt miljøavtrykk. Vi vil bidra til å lage bærekraftige produkter 
med trygge materialer som gir et sunt og godt sovemiljø. 

– Vi har høye krav til at material
ene vi velger har de rette egen
skapene. Alle sengens deler 
er miljøsertifi serte og har lang 
holdbarhet. Materialene er med 
på å gi deg et sunt sovemiljø, 
bedre søvnkvalitet, hvile og 
restitusjon, sier Arne Ove Grøvdal, 
produktutvikler hos Wonderland.

– Sammen med våre underleve
randører, jobber vi kontinuerlig 
med å utvikle og fi nne nye 
materialkombinasjoner. At vi har 
et resirkulerbart tekstil i kolleksjo
nen vår, er et viktig steg i vårt 
miljøarbeid. 

– Wonderland er en Miljøfyr tårn
sertifi sert bedrift som arbeider 
med miljøtiltak i alle ledd. Vi tar 
også miljøansvar for håndtering 
av emballasje gjennom å være 
medlem av Grønt Punkt Norge, 
sier Arne Ove Grøvdal hos 
Wonderland.

 Romsdalen  Emelie Forsberg, søvnambassadør 
 Kilian Jornet 25
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Naturlig latex lages av sevjen som tappes fra det tropiske gummitreet.

26



Et sunt sovemiljø
– Vaskbart tekstil gir sengen lenger holdbarhet 
og du får et rent og sunt sovemiljø i mange år. 

– Vi prioriterer et sunt soveklima 
høyt, og har derfor vaskbart tekstil 
på hele sengen – ikke bare på 
overmadrassen. Med delbare 
glidelåser får hver enkelt del plass 
i en vanlig vaskemaskin, sier Arne 
Ove Grøvdal, produkt utvikler 
hos Wonderland.

Støvmidd fi nnes i alle hjem og 
trives spesielt godt i sengen. For 
å bli kvitt støvmidd, er det viktig 
at tekstilene vaskes på minst 60°C.

– Vi har svært høye krav til 
tekstilenes holdbarhet og du 
kan være trygg på at tekstilene 
kan vaskes om og om igjen og 
likevel beholde både kvalitet 
og form i mange år, sier Grøvdal.

– Med Pulse® Latex i overmadrassen 
får du det siste innen latextekno 
logien. Et eksklusivt materiale som 
gir et perfekt soveklima med den 
beste trykkavlastningen og hold 
bar heten, sier produkt utvikler hos 
Wonderland, Arne Olav Grøvdal.

– Pulse® Latex er perfekt for deg som 
prioriterer et rent og sunt sovemiljø. 
Pulse® Latex er naturlig antibakteriell 
og motstandsdyktig mot støvmidd. 

En helt spesiell cellestruktur med 
milli oner av små luftbobler gir deg 
en madrass med svært god ventilasjon 
og et sunt soveklima, forteller Grøvdal.

Naturlig velvære med Pulse® Latex
– Pulse® Latex er en miljøvennlig og OEKO-TEX®-sertifi sert 
latex som produseres av sevjen fra det tropiske gummitreet.

– Vaskbart tekstil gir 
en seng som alltid er ren 
og behagelig å sove i. 

Bærekraftig treverk
med FSC-sertifi sering
Forest Stewardship Council 
(FSC) er den ledende inter
nasjonale sertifi serings
ordningen for skogbruk. 
Våre trebunner som produ 
seres i Måndalen, 25 minutter 
fra Wonderlands produksjons
anlegg på Åndalsnes, er 
FSCsertifi serte og har lang 
holdbarhet med 25 års garanti.

Trygge tekstiler 
med OEKO-TEX®
Wonderlands tekstiler pro  du
seres av råvarer merket med 
OEKOTEX®. Dette betyr 
at tekstilene er testet for 
helsefarlige kjemikalier.

94%
har en favorittstilling 
når de skal sove.

75%
sover helst på siden.

Visste du at...
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Kortreist produksjon
– Vi har produksjonsanlegget vårt på Åndalsnes i Romsdalen,  
midt i en vill og vakker natur som gir oss masse inspirasjon.  
Her har Wonderland laget senger siden 1969. 

– Vi har et tett samarbeid med et 
flertall lokale underleverandører. 
Det gir oss en effektiv og kortreist 
produksjon, sier Kurt Arild Dahle 
som er markedssjef hos Wonder
land.

– Polyuretanskum til stopning  
og plastbeslagene til vår juster
bare hoftesone, produseres her 
på Åndalsnes. Våre trebunner 
lages i Måndalen, 25 min fra 
Åndalsnes. Vi jobber også tett 
sammen med et lokalt design
byrå, som holder til på Inno 
vasjonssenteret. 

 Åndalsnes, Romsdalen. 1: Wonderland, 2: Polyuretanskum,  
3: Plastbeslag, 4: Trerammer, 5: Innovasjonssenter

Moderne  produksjonsteknologi

Søm av overmadrasser

– Vi er stolte av å ha produksjonen 
vår i Romsdalen. Som en av de 
største bedriftene i regionen, vil  
vi bidra til å styrke lokalsamfunnet 
vårt, og bidra til å utvikle flere 
arbeidsplasser.

– Wonderland har lokale eiere  
og vi investerer i fabrikken med 
moderne teknologi. Vår spesial 
utviklede produksjonslinje, gjør 
oss til en av verdens ledende 
innen sengeproduksjon, forteller 
Kurt Arild Dahle hos Wonderland.
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Excellence Pulse® Latex
H: ca. 12 cm
Tekstil: 37°

Superior Pulse® Latex*
H: ca. 8 cm
Tekstil: 37°

Premium Pulse® Latex*
H: ca. 7 cm
Tekstil: Rapid Dry

Premium Hyperfl ex*
H: ca. 7 cm. 
Tekstil: Rapid Dry

Overmadrass

Tilbys også som Split overmadrass 
til regulerbar seng.

*

Øvrig tilbehør 

Hodepute Latex
H: 8, 12 cm

Qube Nattbord
B: 45, D: 45, H: 55 cm

Hodegavl

Pique Hodegavl
H: 130 cm

W400 Hodegavl
H: 105 cm 
(+ ben 13, 19, 23 cm)

W200 Hodegavl
H: 105 cm 
(+ ben 13, 19, 23 cm)

Quilt Hodegavl
H: 130 cm

Materialer i overmadrassen

Pulse® Latex er svært myk, slitesterk 
naturlig latex som følger kroppens 
kurver optimalt. Gir svært god venti
lasjon og det beste soveklimaet. 
       Se s. 27.

Hyperfl ex er et mykt polyuretan skum 
med høy elastisitet og god ventilasjon. 

37° tilpasser seg kroppens tempe
ratur og holder den på et optimalt 
nivå. OEKOTEX®sertifi sert og vaskbart.

Rapid Dry gir ekstra god fukttransport 
og holder deg tørr og varm gjennom 
natten. OEKOTEX®sertifi sert og 
vaskbart.

i

L2 Box
H: 61, D: 28 cm

Module Hodegavl
H: 150 cm, B: 270 cm (3 moduler)
eller 180 cm (2 moduler)

Hodegavl 

Harlequin Hodegavl
H: 105 cm
(+ ben 13, 19, 23 cm)
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Round
Black, Whitewashed, Oak, Grey
H: 13, 19, 23 cm

Square
Black, Whitewashed, Oak, Grey
H:  13, 19, 23 cm

Ben/sokkel

Swing, Time 
H: 13, 19, 23 cm

Swing, Time 

All tekstil er OEKO-TEX®-sertifi sert. 
        Se s. 27.

ambassador of sleep
Vi har i mange år samarbeidet med

søvnforskere for å forstå hva som skjer
når vi sover. Vi vil bidra til at verden

sover bedre. Vår jobb er å lage
de beste sengene.

norskprodusert
Wonderland har produsert senger på 
Åndalsnes i Romsdalen siden 1969. 

Med et fl ertall lokale underleverandører 
sikrer vi en eff ektiv og kortreist 

produksjon.

miljøsertifisering
Alle materialene i en Wonderlandseng 

har en eller fl ere miljøsertifi seringer. 
Vi er Miljøfyrtårnsertifi sert, og arbeider 

systematisk med å redusere vårt 
miljøavtrykk.

25 års garanti
Wonderland har svært høye krav 

til at sengens materialer har de riktige 
egenskapene og lang holdbarhet. 

Vi gir 25 års garanti mot fj ær 
og rammebrudd. 

Triago
Black, Brass
H: 13 cm

Midtstøtte
Metall
H:  13, 19, 23 cm

Resirkulerbart tekstil

Air 81 Rain 82 Terra 83 Forest 84 Lagoon 85 River 86 Rock 87

Standardtekstil

Til Acapella.

Sokkel til kontinentalseng

Black, Whitewashed, Oak
H: 13 cm

Qube Sokkel
Black, Oak
H: 13, 19, 23 cm

i

Basebox
Black. Skuff  på hver side 
og hylle ved fotenden. 
H: 23 cm

Steel 
H: 13, 19, 23 cm

Til Maestro / Aida  Kontinental / Ramme.

Fog 08 Breeze 13

Velurtekstil

Nature 60 Navy 61

Til Note, Medley, Sonate, Maestro, Aida.

Shadow 45 Raven 46

Til Maestro / Aida.



 

GOD SENG, GOD SØVN, GOD NATT.
En seng som har de rette materialene, og som kan tilpasses  
nøyaktig til deg, gjør at kroppen kan hvile lenger i dyp søvn.  

Det gir deg bedre avslapning, restitusjon og søvnkvalitet. 

Livet byr på alt. Søvn gjør deg klar for mer.

Wonderland AS, 6300 Åndalsnes
Tlf: +47 71 22 78 00

info@wonderlandbeds.com
www.wonderlandbeds.com

 River 86

Kolleksjonen i denne brosjyre finner du hos 
Wonderlands frittstående forhandlere.


