
COLPUS 
FUTONBÄDDSOFFA
Från danska Innovation Living

Valmöjligheter till din nya bäddsoffa 
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Colpus futonbäddsoffa från danska Innovation Living
(Läs mer om futonmadrasser genom att följa länken längst ner denna sida.)
Soffor levereras omonterad i platta paket.

sid. 3 - 6 -  Tygval till Colpus
sid. 7  -  Fuji stomme
sid. 8  -  Madrasser till Colpus
sid. 9  -  Överdrag till Colpus madrasser
sid. 10  -  Special överdrag till Colpus
sid. 11  -  Specialmadrasser till Colpus

Tyger till Colpus
Basic tyg
100% polyester. 20.000Md. läs mer om Md under tygfakta på första sidan eller följ länken till
tygfakta här under.
Flashtex tyg
Flashtex 100% polyester. 20.000Md. Läs mer om Martindale på första sidan eller följ länken till
tygfakta här under.
Microfiber
Microfiber framtaget av 100% polyester. Läs mer om microfiber under tygfakta på första sidan eller
följ länken här under
Idenim
Idenim i 60% polyster och 40% bomull är ett slitstarkt jeans liknande tyg.
Läs mer om tygfakta på första sidan eller
följ länken här under!
Läder textil
Läder textil i 100% Pu. Detta är ett slitstarkt vävt tyg och skall inte förväxlas med sky eller leather
look som sprejas på. 40000Md. 
Canvas
100% bomull.
Mixed dance
100% polyester.
Texture
100% polyester. 
Geometry 360 by Verner Panton
100% bomull.
Velvety
64% Polyester 36% Akryl. 
Lädertextil Vintage
80% Polyvinylklorid 20 Viskos

Läs mer om Martindale genom att följa länken här under
Länk till tygfakta: http://www.bäddsoffexperten.se/sv/tygfakta-1.html 
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Stomme till Colpus

Bäddsoffan är ställbar i tre lägen: 
- Tillbakalutad ”relax” 
- Uppfälld (precis som en vanlig soffa) 
- Nerfälld (nerfälld 140x200cm bädd)

Mått:
L200cm X H90cm X B100/115cm 

Bäddmått: 
L200cm X B140cm

OBS! Alla monterade möbler kan behöva efterspännas något

Fuji har svetsad svart metall stomme med trä ribbor av solid bok. 
Stommen är försedd med antiglidbehandling, vilket innebär att madrassen ligger stabilt på ramen.
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Madrasser till Colpus

Classic
Classic madrassen har en kärna av freonfri-polyeterskumgummi och är täckt med 
två lager kardad bomull. 
Tillverkad i Danmark och är anpassad för att användas varje natt.

Spring
Spring är en fusionsmadrass sammansatt av flera material för bästa komfort. 
Spring har en kärna av inkapslade pocket fjädrar och är täckt med två lager 
kardad bomull ovanpå och ett under. 
Madrassenär tillverkad i Danmark och är anpassad för att användas varje natt.

Latex
Latex är en fusionsmadrass sammansatt av flera material för bästa komfort. 
Latex har en kärna av latex och är täckt med ett lager kardad bomull ovanpå och ett under. 
Madrassen är tillverkad i Danmark och är anpassad för att användas varje natt.
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Överdrag till Colpus

Överdrag
När du köper en madrass från innovation living så kan du välja hur du vill ha den sydd. 
Här under visas de fyra olika sömnadstyper vilka madrasserna är tillgängliga i.
De avtagbara madrasserna har som namnet antyder, avtagbara överdrag. 

Vid tvätt av överdrag, sker detta genom textiltvätt alternativt kemtvätt.
OBS Klä av överdraget med varsamhet, då Innehållet i madrassen består av kardad bomull. 

Naturligtvis går det att köpa till extra överdrag till madrassen (specialöverdrag). 
Specialöverdrag träs över den existerande klädseln.
Våra specialöverdrag ändrar utseendet på din bäddsoffa på ett effektfullt vis. 
Ändra klädsel och känlsa i hela rummet på ett ögonblick!

Alla madrasser mår bra av att bankas av med jämna mellanrum för att 

bibehålla sin form och fluffighet.
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Special överdrag till Colpus

Special överdrag
Till alla 3-sits futon soffor från innovation living kan du välja till olika specialöverdrag. 
Dessa går att ta av och bytas ut, vilket förlänger livsländen på din bäddsoffa. 

Innovation Living lanserar årligen nya special överdrag kan då enkelt och 
smidigt byta utseende på din soffa. 
Du får en flexibel möbel som följer årets trender!

1. Denim sport 388/551
2. Xafari 551
3. Ijack med flaggan i flashtex / Vintage brun läder textil på sidorna
4. Vaw 582/588
5. Vaw 229/225
6. Istar
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Specialmadrasser till Colpus

Specialmadrasser
Till 2013 år collection har innovation living även tagit fram ett antal specialmadrasser 
som du kan välja mellan. 

Om du önskar att köpa en specialmadrass i vår webshop till din bäddsoffa, väljer du detta under 
menyn ”Specialmadrasser”.

OBS Om du önskar att köpa en specialmadrass, måste du aktivt välja ”ingen madrass” 
under menyn ”Grund madrasser”

Tveka inte att kontakta kundtjänst för mer information.
shop@unitedinternetfurniture.com alternativt 040-405566.
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