
SOV GODT - HVER NAT

SENGELAND har en 
mission
Vi vil hjælpe dig med at få god 
søvn - hver nat. Her � nder du et 
bredt udvalg af BY KARMA ma-
drasser. BY KARMA er udviklet 
og fremstillet i samarbejde med 
førende søvneksperter i Dan-
mark. 
Sortimentet spænder lige fra 
prisbillige box-madrasser til 
eksklusive 3-lags elevationssæt 
– alt sammen i kompromisløs 
høj kvalitet og � ot udførelse. 
Uanset, hvordan netop dine so-
vevaner er, så 
er udvalget så 
varieret, at du 
har mulighed 
for at vælge 
den madras, 
som passer 
lige nøjagtigt til din krop, dine 
vaner og behov.

Et bredt sortiment med 
kvalitet
”Det har været vigtigt for os at 
vælge et sortiment, der matcher 
det kvalitetsniveau, som vi øn-
sker at præsentere i vores bu-
tik”, udtaler butikschef Torben 
Pedersen.
Derfor � nder du madrasser i 

forskellige materialer, og top-
madrasser med latex eller det 

t rykaf lastende, 
temperatur fø l -
somme viskoela-
stiske skum. For-
skellige hårdheder 
gør det muligt at 
vælge en seng, 

som matcher din vægt og 
kropsbygning optimalt, så du 
får støtte, de steder, hvor du har 
behov for det.

Mød søvneksperten
Torben Pedersen har selv man-
ge års erfaring inden for bran-
chen og ved, hvad kunderne 
skal lægge vægt på, når de skal 
ud at investere i en ny seng.
”Det er vigtigt, at man giver 

kunden den rette vejledning”, 
tilføjer Torben Pedersen. For at 
sikre dig den helt rigtige rådgiv-
ning har Torben inviteret endnu 
en ekspert udi kunsten at sove 
godt.

Der er selvfølgelig også et rigtig 
godt tilbud på senge og ma-
drasser i denne weekend, lige-
som SENGELAND leverer gratis 
og giver dig gratis luksuslagen 
med i købet.

FAKTA
Det hele sker hos 
SENGELAND 
v. Buddinge St., Vadbro 14 
i Søborg 
d. 11. og 12. april 2015.

God søvn giver kroppen nye friske kræfter, mod-
virker stress og giver generelt et bedre helbred 
- og din seng er et af de vigtigste elementer.

”Vi samarbejder 
med førende 

søvneksperter”

ANNONCE


