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Make a conscious choice for your unconscious life
25 years on… just imagine everything that will have happened in your bed. Bedtime 
stories, hot lovemaking, books read, morning teas, reconciliations and night-time rendez-
vous. A large part of  your life will be spent here. Presumably not the times we usually think 
of  as part of  everyday life. 25 years on, however, the times you have spent in bed may be 
those you value most.

At Bedcraft all our beds have a 25-year warranty against spring and frame breakage. 
A warranty founded on quality, craftsmanship and tradition. Our designer Håkan Falk’s 
grandfather, Patrik Falk, built his first bed over a hundred years ago near Orsa in Dalecarlia. 
It was big enough for all his unruly family and was made only from the finest materials he 
could find. The same natural materials that we use today in our handcrafted beds – wool, 
cotton and pine ribbing.

Naturally our design now offers many customized options and is built for a lifetime, 
whether your bed-life is big or small. Just imagine, 25 years on.

 
TesTIng Is belIevIng

Don’t believe you know what makes a practical bed. You have to test it. Come and talk to 
one of  our experienced staff. Bring your partner, children, dog, newspaper and whatever 
else is part of  your bedroom life. That’ll make it easier for you to make an informed, quality 
conscious choice for the next 25 years.

Ditt oMeDvetna liv, kräver ett MeDvetet val
Om du tänker på allt som kommer att ske i din säng, 25 år från idag… Barn som kommer att 
nattas, heta kärleksstunder, böcker som läses, kvällste, jämkande samtal och nattliga besök.
Det är faktiskt här som en stor del av ditt liv kommer att utspela sig. Förmodligen inte den 
del som vi i vanliga fall beskriver som vår vardag. Men kanske ändå, på 25 års sikt, att det är 
stunderna i din säng som visar sig vara de mest värdefulla. 

På bedcraft har vi 25 års garanti på våra sängar. Den garantin vilar på ett gediget hant-
verk, och en historia. vår sängkonstruktör Håkan Falks farfar, Patrik Falk, byggde sin första 
säng för över hundra år sedan utanför Orsa i Dalarna. Den var tillräckligt stor för att rymma 
hela hans ostyriga familj, och bestod av endast de finaste naturmaterial han fick fatt på. Mate-
rialen vi använder i de handgjorda sängarna idag, är fortfarande desamma som för hundra år 
sedan – ull, bomull och ribbor av tall. Men sängkonstruktionen har så klart anpassats för mer 
individuella behov. 

livet som pågår i våra sängar är dock lika litet… eller lika stort. Tänk dig själv, 25 år framåt.  
TrO InTe, PrOva!

Tro inte att du vet vad som kommer att fungera i sängväg. Du måste prova. Kom och tala med 
någon ur vår kunniga personal. 

Och ta med dig sambo, barn, hund, tidningar, eller vad som ingår i ditt omedvetna liv,  
så är det lättare att göra ett medvetet kvalitetsval, för de kommande 25 åren.
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Säng garhyttan, 210x200 cm, klädd i textil natt. 
gavel klädd i textil natt.
Ben svartlackerad björk, 12 cm.

Bed garhyttan, 210x200 cm, fabric covering night.
HeadBoard fabric covering night.
legS black lacquered birch,12 cm. 
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garHYTTan, Isala, FOrs, MOra, Orsa

namnen på våra sängar är hämtade från orter i Dalarna,

”landet bortom tiden”, som det också kallas. Och det var

här som Patrik Falk, vår sängkonstruktörs farfar, byggde sin 

första säng. 

 Dalarna har både söderns bördiga slättbygder, små sjöar 

och omväxlande löv- och barrskogar, och en mer norrländsk 

natur mot norr, med stora barrskogsområden, klara källvatten-

sjöar och vidsträckta myrområden. Namnen känns också igen 

från folkmusiken, där spelmän förbundit dalanamnen med det 

svenskaste av det svenska.

garHYTTan, Isala, FOrs, MOra, Orsa 

We have given our beds placenames from Dalecarlia, the ”coun-

try beyond time” as it is also known. It was here that Patrik Falk, 

our bed designer’s grandfather, built his first bed.

 In the south, Dalecarlia has fertile plains, small lakes and 

mixed deciduous and coniferous woodland. In contrast, the 

northern part has huge coniferous forests, clear spring-water 

lakes and vast marshlands. These names are abundant in our 

folk music, where local musicians have given Dalecarlia the most 

swedish of  swedish connotations.

baKOM varje sKön naTTs söMn…

…står med fördel en vacker gavel! en sänggavel ramar in 

sängen och skapar en harmonisk känsla i rummet, mycket 

tack vare att den kläs i samma högkvalitativa möbeltyg som 

sängramen. 

 För att underlätta transport och hantering, är gaveln tillver-

kad i ett lättviktsmaterial och den monteras enkelt med skruvar 

rakt in i förborrade hål i sängramen. 

beHInD everY gOOD nIgHT’s sleeP…

…there is a beautiful headboard! a headboard creates a frame 

for the bed and, being covered in the same high quality fabric 

as the bed frame, gives the room a harmonious atmosphere.

 To facilitate transport and handling, the headboard is made 

of  lightweight material and is easily screwed into pre-bored 

holes in the bed frame.

garHYTTan

Utöver fjädrarnas kvalitet är det främst fjäderdjupet som avgör 

en sängs komfort. garhyttan är med andra ord troligen den 

skönaste sängen på marknaden, med ett fjäderdjup på hela

42 cm. Det nedersta lagret bonellfjädrar följs av tre olika lager 

pocketfjädrar, vilket ger en känsla av viktlöshet och total avlast-

ning för varje del av kroppen. sängen står stadigt på väl valda 

ben, och komforten är inget mindre än himmelsk. 

 sängen är 53 cm hög (exklusive ben och bäddmadrass), 

klädd med valfritt möbeltyg och kombineras med valfri

bäddmadrass, gavel och sängben. Mer fakta om dessa finns på 

sid. 22-24. 

 

sTOrleKar: bredd x längd

105x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 210x200    

alla storlekar finns även i längderna 210 alternativt 220 cm.

 sängar som är 160 cm eller bredare fås med två ramsängar 

som botten.

FasTHeT 

garhyttan kan fås med mjuk, medium, fast eller extra fast 

fjädring.

garanTI    

Bedcraft ger alltid 25 års garanti mot fjäder- och rambrott.

garHYTTan

Over and above the quality of  the springs, it is the depth of

the springs that determine comfort. garhyttan is probably the 

cosiest bed on the market, having a spring depth of  42 cm.

The bottom layer of  bonell springs is topped with three different 

layers of  pocket springs, giving a feeling of  weightlessness and 

total comfort for every part of  the body. The bed has stable, 

designed legs, giving you nothing less than heavenly comfort.

 The bed is 53 cm high (excluding legs and top mattress), 

covered in optional fabric and can be combined with optional 

top mattress, headboard and legs. More facts on pages 22-24.

sIzes: width x length

105x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 210x200    

All bed sizes are also available in lengths of  either 210 or

220 cm.

 Beds that are 160 cm or wider have a base of  two

frame beds.

FIrMness

garhyttan is available with soft, medium, firm or extra firm 

springs. 

WarranTY    

Bedcraft always gives a 25 year warranty against spring and 

frame breakage.



Säng isala, 105x210 cm, klädd i textil antracite. 
gavel klädd i textil antracite.
Ben svartlackerad björk, 12 cm. 

Bed isala, 105x210 cm, fabric covering anthracite.
HeadBoard fabric covering anthracite.
legS black lacquered birch,12 cm. 
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Isala

vår mest exklusiva ställbara säng med fantastisk komfort från 

de tre fjädersystemen: två lager pocketfjädrar och ett lager 

bonellfjädrar. Den inbyggda motorn är näst intill ljudlös och 

med fjärrkontrollen ändras enkelt både rygg- och fotända 

helt steglöst. Därtill finns en extra motor med vilken man kan 

finjustera lutningen på sängens huvudända. en detalj som gör 

stor skillnad i det dagliga användandet är den automatiska 

slide-funktionen som gör att hela sängen flyttas bakåt när 

ryggdelen höjs, allt för att man inte ska hamna framför säng-

bord och sänglampa när man sitter upp. 

 sängen är 49 cm hög (exklusive ben och bäddmadrass), 

klädd med valfritt möbeltyg och kombineras med valfri

bäddmadrass, gavel och sängben. Mer fakta om dessa finns på 

sid. 22-24. sängen är Ce-certifierad.

sTOrleKar: bredd x längd 

80x200, 90x200, 105x200    

alla storlekar finns även i längderna 210 alternativt 220 cm.

FasTHeT 

Isala kan fås med mjuk, medium fast eller extra fast fjädring.

Isala

This is our most exclusive adjustable bed. Fantastic comfort 

is ensured by the three spring systems: two layers of  pocket 

springs and one layer of  bonell springs. The in-built motor 

is virtually silent, and has a remote control for easy, seamless 

adjustment of  the head and foot ends. There is also an extra 

motor for exact gradient adjustment of  the head end. Another 

feature making a big difference in daily use is the automatic 

slide function, which makes the whole bed move backwards 

when the headboard is raised, so that you don’t end up in 

front of  the bedside table or lamp when sitting up.

 The bed is 49 cm high (excluding legs and top mattress), 

covered in optional fabric and can be combined with optional 

top mattress, headboard and legs. More facts on pages 22-24. 

The bed is Ce-certified.

sIzes: width x length

80x200, 90x200, 105x200    

All bed sizes are also available in lengths of  either 

210 or 220 cm.

FIrMness

Isala  is available with soft, medium, firm or extra firm springs.

 

garanTI    

Bedcraft ger alltid 25 års garanti mot fjäder- och 

rambrott, samt 5 års garanti på ställbara sängars 

motordel. 

WarranTY    

Bedcraft always gives a 25 year warranty against spring or 

frame breakage and a 5 year warranty for the adjustable

bed motor.

 



Säng fors, 105x210 cm, klädd i textil mullvad. 
gavel klädd i textil mullvad.
Ben svartlackerad björk, 12 cm. 

Bed fors, 105x210 cm, fabric covering mole.
HeadBoard fabric covering mole.
legS black lacquered birch, 12 cm.
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FOrs

exklusiv ställbar säng med dubbla lager pocketfjädrar för kom-

fort och följsamhet. Den inbyggda motorn är näst intill ljudlös 

och med fjärrkontrollen ändras enkelt både rygg- och fotända 

helt steglöst.

 sängen är 49 cm hög (exklusive ben och bäddmadrass), 

klädd med valfritt möbeltyg och kombineras med valfri bädd-

madrass, gavel och sängben. Mer fakta om dessa finns på

sid. 22-24. sängen är Ce-certifierad.

sTOrleKar: bredd x längd 

80x200, 90x200, 105x200    

alla storlekar finns även i längderna 210 alternativt 220 cm.

FasTHeT 

Fors kan fås med mjuk, medium, fast eller extra fast fjädring.

garanTI    

Bedcraft ger alltid 25 års garanti mot fjäder- och rambrott, 

samt 5 års garanti på ställbara sängars motordel. 

FOrs

An exclusive, adjustable bed with double layers of  pocket 

springs for comfort and pliability. The built-in motor is virtually 

silent and has a remote control for seamless adjustment

of  both bed ends.

 The bed is 49 cm high (excluding legs and top mattress), 

covered in optional fabric and can be combined with optional 

top mattress, headboard and legs. More facts on pages 22-24.  

The bed is Ce-certified.

sIzes: width x length

80x200, 90x200, 105x200    

All bed sizes are also available in lengths of  either 210 or 220 cm.

FIrMness

Fors  is available with soft, medium, firm or extra firm springs.

WarranTY    

Bedcraft always gives a 25 year warranty against spring or 

frame breakage, and a 5 year warranty for the adjustable

bed motor.

.
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Säng mora, 140x200 cm, 
klädd i textil strand.
gavel klädd i textil strand.
Ben björk, 12 cm.

Bed mora, 140x200 cm,
fabric covering beach.
HeadBoard fabric covering 
beach.
legS birch, 12 cm.

14
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MOra

Mora är vår nättaste kontinentalsäng tack vare att den har 

en lägre ram än de andra modellerna. Den höga komforten 

bibehålls dock med hjälp av två lager pocketfjädrar som vilar 

på det nedersta lagret bonellfjädrar.     

 sängen är 44 cm hög (exklusive ben och bäddmadrass), 

klädd med valfritt möbeltyg och kombineras med valfri bädd-

madrass, gavel och sängben. Mer fakta om dessa finns på 

sid. 22-24. 

sTOrleKar: bredd x längd

105x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 210x200    

alla storlekar finns även i längderna 210 alternativt 220 cm.

 sängar som är 160 cm eller bredare fås med två ramsängar 

som botten.

FasTHeT 

Mora kan fås med mjuk, medium, fast eller extra fast fjädring.

garanTI    

Bedcraft ger alltid 25 års garanti mot fjäder- och rambrott.

MOra

Thanks to its lower frame, Mora is our trimmest continental

bed. A high level of  comfort is maintained by two layers of  

pocket springs mounted on the bottom layer of  bonell springs.

 The bed is 44 cm high (excluding legs and top mattress), 

covered in optional fabric and can be combined with optional 

top mattress, headboard and legs. More facts on pages 22-24.

sIzes: width x length

105x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 210x200    

All bed sizes are also available in lengths of  either 210 or

220 cm.

 Beds that are 160 cm or wider have a base of  two frame beds.

FIrMness

Mora is available with soft, medium, firm or extra firm springs. 

WarranTY    

Bedcraft always gives a 25 year warranty against spring or 

frame breakage.



Säng orsa, 90x200 cm, klädd i textil sten.
gavel klädd i textil sten.
Ben björk, 12 cm.

Bed orsa, 90x200 cm, fabric covering stone.
HeadBoard fabric covering stone.
legS birch, 12 cm.
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Orsa

vår exklusiva ramsäng finns i ett unikt utförande anpassat 

för de som vill använda sängen som daybed. Då kläs bädd-

madrassen med vårt exklusiva möbeltyg även på ovansidan, 

det ingår kuddar i samma tyg och sänggaveln är lägre än till 

vanliga sängar. resultatet är en perfekt kombination av kom-

forten i en exklusiv säng, och utseendet hos en stilren soffa. 

 självklart kan Orsa också beställas i vanligt sängutförande, 

och oavsett version så är den byggd med tre olika fjädersystem, 

vilket ger en komfort och avlastning i klass med en kontinental-

säng. Det höga fjäderdjupet med en kombination av pocket-

fjädrar och bonellfjädrar, gör att sängen anpassar sig perfekt 

efter hela kroppen. 

sängen är 34 cm hög (exklusive ben och bäddmadrass),

klädd med valfritt möbeltyg och kombineras med valfri bädd-

madrass, gavel och sängben. Mer fakta om dessa finns på  

sid. 22-24.  

sTOrleKar: bredd x längd 

80x200, 90x200, 105x200, 120x200, 140x200

(140x200 finns ej som daybed)    

alla storlekar finns även i längderna 210 alternativt 220 cm.

FasTHeT 

Orsa kan fås med mjuk, medium, fast eller extra fast fjädring.

garanTI    

Bedcraft ger alltid 25 års garanti mot fjäder- och rambrott.

Orsa 

Our exclusive frame bed is uniquely adapted for people who 

wish to use it as a daybed. The top mattress is covered with

our exclusive furniture fabric, with cushions in the same fabric. 

The bed ends are lower than in ordinary beds. The result per-

fectly combines the comfort of  a luxury bed with the look

of  a stylish sofa.

 Naturally, Orsa can also be ordered as an ordinary bed.

Both versions are built with three different spring systems, 

giving comfort and relaxation on a par with continental beds. 

The high profile springs, together with a combination of  pocket 

springs and bonell springs, ensures that the bed accommodates 

itself  perfectly to the whole body.

 The bed is 34 cm high (excluding legs and top mattress), 

covered in optional fabric and can be combined with optional 

top mattress, headboard and legs. More facts on pages 22-24.

sIzes: width x length

80x200, 90x200, 105x200, 120x200, 140x200

(140x200 not available as daybed)   

All bed sizes are also available in lengths of  either 210 or 220 cm.

FIrMness

Orsa is available with soft, medium, firm or extra firm springs.

WarranTY    

Bedcraft always gives a 25 year warranty against spring and 

frame breakage.

20
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grafit/graphite sandsten/sandstone

mullvad/mole

strand/Beach

natt/night

sten/stone onyx

grådis/mist grey

antracit/anthracite

tyger fabric genoMskärningar cross section

1.  ull
2. talalaylatex eller naturlatex 
 (beroende på den bäddmadrass 
 man väljer)
3.  bomull
4. naturlatex
5.  värmebehandlad pocketfjäder 13 cm
6.  naturlatex 
7.  värmebehandlad pocketfjäder 13 cm
8.  värmebehandlad pocketfjäder 9 cm
9.  värmebehandlad bonellfjäder 7 cm

1.  Wool
2.  talalay latex or natural latex
 (depending on the type of mattress  
 chosen) 
3.  cotton
4.  natural latex 
5.  tempered pocket springs 13 cm
6.  natural latex
7.  tempered pocket springs 13 cm
8. tempered pocket springs 9 cm
9. tempered bonell springs 7 cm
10.Wooden frame 4 cm pine 

garHYTTan

9
10

1

2

3
4

5

6

7

8

1. ull
2. talalaylatex eller naturlatex
    (beroende på den bäddmadrass
    man väljer)
3. bomull
4. naturlatex 
5. värmebehandlad pocketfjäder 13 cm
6. värmebehandlad pocketfjäder 9 cm
7. värmebehandlad bonellfjäder 7 cm
8. träram i 4 cm tall 

1. Wool
2. talalay latex or natural latex 
 (depending on the type
 of mattress chosen) 
3.  cotton
4.  natural latex 
5.  tempered pocket springs 13 cm
6.  tempered pocket springs 9 cm
7. tempered bonell springs 7 cm
8. Wooden frame 4 cm pine

Isala OCH Orsa

1

2

3
4

5

6

7

8

1. ull
2. talalaylatex eller naturlatex 
 (beroende på den bäddmadrass
 man väljer)
3.  bomull
4.  naturlatex 
5.  värmebehandlad pocketfjäder 13 cm
6.  värmebehandlad pocketfjäder 9 cm
7.  träram i 4 cm tall 

1. Wool
2. talalay latex or natural latex
 (depending on the type of
 mattress chosen) 
3.  cotton
4.  natural latex 
5.  tempered pocket springs 13 cm
6. tempered pocket springs 9 cm
7.  Wooden frame 4 cm pine 

FOrs

1

2

3
4

5

6

7

1. ull
2. talalaylatex eller naturlatex
 (beroende på den bäddmadrass
 man väljer)
3.  bomull
4.  naturlatex
5.  värmebehandlad pocketfjäder 13 cm
6.  naturlatex 
7.  värmebehandlad pocketfjäder 13 cm
8.  värmebehandlad bonellfjäder 7 cm
9.  träram i 4 cm tall

1. Wool
2. talalay latex or natural latex 
 (depending on the type
 of mattress chosen) 
3.  cotton
4.  natural latex 
5.  tempered pocket springs 13 cm 
6.  natural latex
7.  tempered pocket springs 13 cm
8. tempered bonell springs 7 cm
9. Wooden frame 4 cm pine 

MOra

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10.träram i 4 cm tall
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lIgHT as a FeaTHer

springs are the defining feature for bed comfort, taking into 

account their quality, height, width, thickness, model,

number, placing and covering. Comparing ordinary bed-

springs with highest quality springs is like comparing a scooter 

to a sports car, even though they may look almost similar to 

the naked eye.

 Bedcraft work exclusively with one of  the world’s leading 

spring manufacturers, and it’s no secret that this is the one 

most important factor for the comfort of  our beds. every 

pocket spring is individually enclosed in fabric, making for 

a soft and completely silent spring system for the whole bed. 

Both the pocket and bonell springs in Bedcraft beds are 

subjected to heat treatment, giving optimal shape retention. 

During production, which is done by hand, the springs are 

adapted so that every bed is tailored to the customer’s ana-

tomy and preferences.

 Once in bed, every Bedcraft customer will always feel as 

light as a feather.

läTT sOM en FjäDer

Fjädrarna är absolut avgörande för en sängs komfort, och 

då måste man väga in både fjädrarnas kvalitet, höjd, bredd, 

tjocklek, modell, antal, placering och paketering. Att jämföra 

en enkel fjäder med den bästa är som att jämföra en sparkcykel 

med en sportbil, trots att fjädrarna för blotta ögat kan se nästan 

likadana ut. 

 Bedcraft arbetar uteslutande med en av världens mest fram-

stående tillverkare av fjädrar, och det är ingen hemlighet att det 

är den viktigaste faktorn bakom komforten i våra sängar. varje 

pocketfjäder är individuellt omsluten av tyg, vilket ger en mjuk 

och fullkomligt tyst fjädring genom hela sängen. Både pocket- 

och bonellfjädrarna i Bedcrafts sängar är värmebehandlade, 

vilket ger en optimal formfasthet. vid tillverkningen, som sker 

för hand, anpassas fjädrarna så att varje säng blir skräddarsydd 

efter kundens kropp och önskemål.   

 väl till sängs, ska varje kund hos bedcraft alltid känna sig 

lätt som en fjäder.  

ben legs

PICKeraD TalalaYlaTex 

vår mest exklusiva bäddmadrass har en kärna av Talalay-

latex, den renaste och mest avancerade sortens latex i världen. 

Talalay har en oöverträffad avlastningsförmåga och är något 

mjukare än naturlatex, vilket bidrar till den sköna känslan av 

viktlöshet när man lägger sig ner. Materialets konstruktion ger 

också en maximal ventilationsförmåga och återfår snabbt sin 

form, år efter år. 

bäddmadrassen har en kärna av 5 cm Talalaylatex och är 

stoppad med ull på ena sidan och bomull på den andra, så att 

man kan anpassa madrassens värme efter personliga önskemål 

eller årstider, genom att helt enkelt vända på den. Madrassens 

totala tjocklek är ca 9 cm. 

PICKeraD naTurlaTex

Den här madrassen har en 4 cm tjock kärna av finaste natur-

latex, gjutet med open-cell teknik för maximal ventilation.

Dess tryckavlastande egenskaper gör madrassen följsam och 

formbar efter kroppens tyngdpunkter, vilket är en förutsättning 

för en skön sömn. Madrassen är stoppad med ull på ena sidan 

och bomull på den andra, så att man kan anpassa madrassens 

värme efter personliga önskemål eller årstider, genom att helt 

enkelt vända på den. Madrassens totala tjocklek är ca 8 cm. 

sTITCHeD TalalaY laTex  

Our most exclusive top mattress has a core of  Talalay latex, 

the world’s cleanest and most advanced latex. Talalay has an 

unrivalled pressure-relief  capacity and is somewhat softer than 

natural latex, making for a pleasant feeling of  weightlessness. 

The material is constructed to give maximum ventilation

capacity and shape recovery, year after year.

     The top mattress has a 5 cm core of  Talalay latex and is 

filled with wool on the one side and cotton on the other.

This allows for warmth adaptation according to personal taste 

or season, quite simply by turning the mattress over. Total 

thickness approx. 9 cm.

  

sTITCHeD naTural laTex

This mattress has a 4 cm core of  the finest natural latex, moul-

ded by an open-cell technique for maximum ventilation. Its 

pressure-relief  properties make the mattress flexible and pliable 

to the body’s centres of  gravity, the prerequisite for a good 

night’s sleep. The mattress is filled with wool on the one side 

and cotton on the other. This allows for warmth adaptation, 

according to personal taste or season, quite simply by turning 

the mattress over. Total thickness approx. 8 cm.

vi fotograferade i stockholm, sveriges vackra huvudstad, där du 

finner några av de mest charmerande och unika hemmiljöerna i världen. 

På bedcraft uppskattar vi vårt nordiska arv, och speciellt det sätt att inreda 

som blivit känt som scandinavian – den skandinaviska stilen. i gamla stan, 

stockholms äldsta bostadsområde med anor från medeltiden, besökte vi 

en familj vars lägenhet är belägen i ett litet stenhus byggt 1757, nu var-

samt renoverat till modern standard utan att göra avkall på atmosfär och 

arkitektonisk skönhet. och strax norr om tullarna blev vi inbjudna till en 

barnfamilj som stortrivs i sin trävilla från 1800-talet. också vi njöt av den 

luftiga rumsligheten och kombinationen gammalt hus/samtida inredning. 

trä, järn och ull är några viktiga delar i den skandinaviska design-

traditionen. lägg till enkelhet i form och uttryck, omsorg om naturen, det 

rena, krispiga ljuset och en aldrig sinande nyfikenhet på hur människan

lever och ”boar in sig” i dagens hem. där någonstans befinner sig bedcraft.

vi vill tacka de producenter och butiker i stockholm som vänligen 

bidragit med samtida design och hantverksprodukter till våra miljöer. 

tack till (sWedish for ”thank you”)

asplund, www.asplund.org - bokförlaget max ström, www.maxstrom.se - carl hansen & søn, www.carlhansen.com - elvang, georg jensen, 

glerups, hay, muuto, vitra c/o illums bolighus  stockholm, www.illumsbolighus.se - garbo interiors, www.garbointeriors.com - himla, www.himla.se  

iittala, www.iittala.com - iris hantverk, www.irishantverk.se - kasthall, www.kasthall.com - klong, www.klong.se - korbo Wire baskets, www.korbo.se  

linnegalleriet, www.linnegalleriet.se - svenskt tenn, www.svenskttenn.se - svensk slöjd, www.svenskslojd.se - Woodnotes, www.woodnotes.fi

art direction anna schroeder. interior photography helén Pe. set design cia Wedin 

Production eP.stockholm

this catalogue Was shot on location in stockholm – the beautiful 

capital of sweden – where you find some of the most charming dwellings 

in the world. at bedcraft we celebrate our northern heritage, and especially 

the interior design style known and appreciated as scandinavian. 

in the old town, the oldest area of stockholm, we visited an apartment 

in a house built in 1757, now carefully renovated to modern standards while 

keeping its charming architectural features intact. and on the outskirts of 

town, we were invited into the airy rooms of a 19th century villa, where we 

enjoyed the atmosphere of old times mixed with a strong contemporary feel. 

Wood, steel and wool are some of the significant features of the scan-

dinavian style tradition. add simplicity of design, a celebration of nature, the 

clear, crisp light, and a never-ending curiosity for contemporary lifestyles 

and here, you will find bedcraft.

We would like to thank some of the best shops and manufacturers in 

stockholm, who specialize in contemporary design and handicraft, for their 

participation in this production and supplying us with fabulous products.

1 2 3

1. BircH
 12 cm or 19 cm.

2. Black lacquered BircH  

 12 cm or 19 cm.  

3. aluminum 
 12 cm or 19 cm.

 

1.  Björk 
 12 cm eller 19 cm.

2.  Svartlackerad Björk   

 12 cm eller 19 cm. 

3.  aluminium 

 12 cm eller 19 cm. 

bäDDMaDrasser top Mattresses
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