
Trygghet
– vår drivkraft i arbetet för en hållbar värld för alla



1959 i Smålands gröna skogar lades grunden till det  
som idag är Scapa. Scapa är vad vi gör och alltid har gjort  

– hållbara möbler fyllda med modiga och kreativa idéer  
och lösningar för en hållbar framtid.

Hållbarhet, för oss är så mycket mer  
än något flummigt miljömumbojumbo.  
Det är kärnan i The Dream Company. 

The Dream Company är vårt löfte om en hållbar värld för alla.  
Vi vet att allt vi gör behöver vara hållbart för att mänskligheten 
ska överleva. Vi måste se över vårt sätt att leva, konsumera,  
producera och göra affärer. Det är därför vi kallar det an 
awesome survival strategy*. Vår strategi är i linje med FN:s 
globala mål och innefattar de tre dimensionerna för hållbar 
utveckling; ekonomiska, sociala och miljömässiga.

Svanenmärkt sömn från Scapa 
Svanenmärkta sängar håller hög kvalitet och är testade med 
avseende på hållbarhet. Våra svanensängar uppfyller omfattande 
miljökrav på råvaror som trä, metall, stoppmaterial och plast. 
Det ställs även tuffa krav gällande miljö- och hälsoegenskaper 
för kemikalier som används vid tillverkningen och utsläpp av 
skadliga ämnen.

Vi drivs av att lära oss mer och delar gärna med oss av vår 
kunskap. Vår resa mot The Dream Company har börjat och vi 
skulle älska om du vill vara med på den – som kund, leverantör, 
partner, fan, inspiratör, teammedlem eller superstjärna!
*En superb överlevnadsstrategi

– kärnan i allt vi gör  
Hållbarhet



Poppel
Vår lyxigaste och mest påkostade serie. Sängarna har en 
fantastisk komfort som kombinerar optimal avlastning och 
en härligt mjuk känsla. Ett gediget svenskt hantverk.

POPPEL Ställbar
• Höj- och sänkbar huvud- och fotända.
• Pocketspring resårsystem i två lager, en lägre resår för 

bästa ytmjukhet i kombination med en högre 5-zonad 
pocketspringfjäder för optimal följsamhet.

• Välj mellan medium, fast och extra fast liggkomfort.
• Trådlös fjärrkontroll med Bluetooth, kan även manöv-

reras via app i din smartphone.
• Integrerad belysning under sängen.
• 25 års garanti mot ram- och trådbrott.
• 5 års motorgaranti. 

POPPEL Continental
• Pocketspringresår i underbädden för djupavlastning.
• Löstagbar klädsel på underbäddar vilket ger möjlighet 

till två olika utseende – hel eller delad underbädd 
(160, 180 och 210 cm bredd).

• Gedigen träram av svensk gran.
• Pocketspring resårsystem i två lager, en lägre resår för 

bästa ytmjukhet i kombination med en högre 5-zonad 
pocketspringfjäder för optimal följsamhet.

• Välj mellan medium, fast och extra fast liggkomfort.
• Finns även som hel kassett mot pristillägg.
• 25 års garanti mot ram- och trådbrott. 

POPPEL Klassisk
• Gedigen träram av svensk gran med infällda träribb.
• Tre lager pocketspringresår för en optimal avlastning. 

Översta lagret består av en lägre resår för bästa 
ytmjukhet i kombination med en högre 5-zonad  
pocketspringfjäder för optimal följsamhet.  
Undre lagrets resårer ger djupavlastning.

• Välj mellan medium, fast och extra fast liggkomfort.
• 25 års garanti mot ram- och trådbrott. 

Vill du veta mer? 

Välj mellan hel eller delad 
klädsel på din underbädd



HAVTORN Continental
• Pocketspringresår i underbädden för  

djupavlastning.
• Löstagbar klädsel på underbäddar vilket ger  

möjlighet till två olika utseende – hel eller  
delad underbädd (160, 180 och 210 cm bredd).

• Gedigen träram av svensk gran.
• Hög 5 zonad pocketspring resårsystem för  

individuell avlastning.
• Välj mellan medium, fast och extra fast  

liggkomfort.
• Finns även som hel kassett mot pristillägg.
• 25 års garanti mot ram- och trådbrott. 

HAVTORN Klassisk
• Gedigen träram av svensk gran med infällda träribb.
• Två lager av pocketresår, överst 5-zon pocketresår  

för individuell avlastning.
• Välj mellan medium, fast och extra fast  

liggkomfort (140 finns enbart i fast komfort).
• 25 års garanti mot ram- och trådbrott. 

HAVTORN Ställbar
• Höj- och sänkbar huvud- och fotända.
• 5 zonad pocketspring resårsystem för individuell 

avlastning.
• Välj mellan medium, fast och extra fast liggkomfort.
• Trådlös fjärrkontroll med Bluetooth, kan även  

manövreras via app i din smartphone.
• Integrerad belysning under sängen.
• 25 års garanti mot ram- och trådbrott.
• 5 års motorgaranti.

Sängarna i Havtornserien 
präglas av detaljrik svensk 
kvalitet. Sovkomforten är 
mycket hög tack vare modern 
zonindelning som avlastar 
hela din kropp.

Havtorn

Vill du veta mer? 

Välj mellan hel eller delad 
klädsel på din underbädd



Hassel
En Hassel säng ger dig både stil och komfort utan att kosta 
för mycket. En bra säng helt enkelt, tillverkad i Sverige.

HASSEL Ställbar
• Höj- och sänkbar huvud- och fotända.
• 5 zonad pocketspring resårsystem för individuell 

avlastning.
• Välj mellan medium, fast eller extra fast liggkomfort.
• Trådlös fjärrkontroll med Bluetooth, kan även  

manövreras via app i din smartphone.
• Integrerad belysning under sängen.
• 25 års garanti mot ram- och trådbrott.
• 5 års motorgaranti.
• Hassel bäddmadrass stoppad med Hyper Soft  

skum svept med 4-kanals hålfibervadd.

HASSEL Continental

• Pocketspringresår i underbädden för djup- 
avlastning.

• Löstagbar klädsel på underbäddar vilket ger  
möjlighet till två olika utseende - hel eller  
delad underbädd (160, 180 och 210 cm bredd).

• 5 zonad pocketspring resårsystem för individuell 
avlastning.

• Välj mellan medium, fast eller extra fast liggkomfort.
• 25 års garanti mot ram- och trådbrott.
• Hassel bäddmadrass stoppad med Hyper Soft  

skum svept med 4-kanals hålfibervadd.

HASSEL Klassisk

• Gedigen träram av svensk gran med infällda träribb.
• Två lager av pocketresår, överst 5-zon pocketresår  

för individuell avlastning.
• Välj mellan medium, fast eller extra fast liggkomfort.
• 25 års garanti mot ram- och trådbrott.
• Hassel bäddmadrass stoppad med Hyper Soft  

skum svept med 4-kanals hålfibervadd.

Vill du veta mer? 

Välj mellan hel eller delad 
klädsel på din underbädd



Bäddmadrasser

POPPEL 
bäddmadrass
En tjock härligt mjuk pikerad 
madrass med en kärna av 
högelastiskt och hålper-
forerat skum i kombination 
med 4-kanals hålfibervadd 
som kanaliserar bort fukt 
och värme. Kuvertsydd för att 
matcha sängens tyg eller UNI 
(enfärgad vit). 
Höjd 8 cm.

HAVTORN 
bäddmadrass
Pikerad med en kärna av 
Hyper Soft skum, svept runt 
om med 4-kanals hålfiber-
vadd som kanaliserar bort 
fukt och värme. Kuvertsydd 
för att matcha sängens tyg 
eller UNI 
(enfärgad vit).
Höjd 8 cm.

LÖNN  
bäddmadrass
Stoppad med en kärna av 
kallskum. Det quiltade tyget 
är avtagbart och tvättbart. 
UNI (enfärgad vit).
Höjd 6 cm.

Teknisk data

1. Bäddmadrass
2. Lägre pocket för extra ytmjuk-
het och en kärna av 5zoners 
pocketresår för maximal avlast-
ning. Klädsel i möbeltyg.
3. Ram klädd i möbeltyg där det vilar en 
metallmekanism. Linak TD5 motor.

POPPEL Continental POPPEL Klassisk

HAVTORN Ställbar HAVTORN Continental HAVTORN Klassisk

HASSEL Ställbar HASSEL Continental HASSEL Klassisk
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5
zoner

Garanti

25 år
på ram- och 
fjäderbrott

Garanti

5 år
på motordelar

POPPEL Ställbar
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1. Bäddmadrass
2. Lägre pocket för extra ytmjuk-
het och en kärna av 5zoners 
pocketresår för maximal avlast-
ning. Klädsel i möbeltyg.
3. 12cm stabil ram i svensk gran med 
aktiva pocketresår. Klädsel i möbeltyg.

5
zoner

1. Bäddmadrass
2. Lägre pocket för extra ytmjuk-
het och en kärna av 5zoners 
pocketresår för maximal avlast-
ning. Klädsel i möbeltyg. 
12cm stabil ram i svensk gran med 
aktiva pocketresår. Klädsel i möbeltyg.

5
zoner

2

1

1. Bäddmadrass
2. 5zonad kassett för individuell 
avlastning. Klädsel i möbeltyg.
3. Ram klädd i möbeltyg där det 
vilar en metallmekanism. 
Linak TD5 motor.

5
zoner

1. Bäddmadrass
2. Hög 5zonad kassett för in- 
dividuell avlastning. Klädsel i 
möbeltyg.
3. 12cm stabil ram i svensk gran 
med aktiva pocketresår. 
Klädsel i möbeltyg.

5
zoner

1. Bäddmadrass
2. 5zonad pocketresår för in-
dividuell avlastning. 12cm stabil 
ram i svensk gran med aktiva 
pocketresår. Klädsel i möbeltyg.

5
zoner

1. Bäddmadrass
2. 5zoners pocketresår för god 
avlastning. Klädsel i möbeltyg.
3. Ram klädd i möbeltyg där det 
vilar en metallmekanism.  
Linak TD5 motor.

5
zoner

1. Bäddmadrass
2. 5zoners pocketresår för god 
avlastning. Klädsel i möbeltyg.
3. 8cm ram i svensk gran med 
pocketresår. Klädsel i möbeltyg.

5
zoner

1. Bäddmadrass
2. 5zoners pocketresår för god 
avlastning. 12cm stabil ram i 
svensk gran med aktiva 
pocketresår. Klädsel i möbeltyg.

5
zoner
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Välj utseende

Hel eller delad klädsel på underbädd
På våra continentalsängar så erbjuder vi två olika utseende på underbädden.  
Klädseln är avtagbar. Välj mellan hel eller delad klädsel, vid hel klädsel 
används ett stödben mitt under sängen, detta ben är ej synligt.



Tillbehör & tyger

Du kan välja mellan flera olika typer av sängben för att ge din säng rätt utseende och matcha din 
inredning. Champagneformade Elegansben i metall eller konade i trä. För sammankoppling av två 
sängar, finns speciella kopplingsbeslag som gör att sängarna inte delar på sig.

23 cm 18 cm 10 cm 19 cm 12 cm 12 cm

TYGER
Exklusivt möbeltyg i flera färger på både sängar, huvudgavlar och förvaringsbänkar. 

Elin 
Svart

Elin 
Granit

Elin 
Mörkgrå

Elin 
Ljusgrå

Elin
Beige

Lin 
Natur

Sittbänk med praktiskt förvaringsutrymme. Kan kombineras med samma ben som sängen. 
Långsidor med luftinsläpp och gasdämpare för mjuk stängning och öppning.  
Bredd 120 cm. Höjd 38 cm exkl. ben.

LAV BARK 

VIOL
Effektfull gavel med djupt  
pikerade knappar. Finns i 
flera storlekar och färger  
för att matcha sängen.  
USB uttag för laddning. 
Placeras enkelt och lätt  
direkt på golvet mot en vägg. 

Höjd exkl. ben 132 cm  
Justerbara ben medföljer 
(5, 13.5, 18.5 cm)

LILJA
Ribbad gavel med modernt  
uttryck. Finns i flera storlekar 
och färger för att matcha 
sängen. Placeras enkelt och lätt 
direkt på golvet mot en vägg. 

Höjd exkl. ben 145 cm   
Justerbara ben medföljer 
(5, 13.5, 18.5 cm)

VALLMO
Klassisk huvudgavel med 
pikerade knappar. Finns i 
flera storlekar och färger för 
att matcha sängen. Placeras 
enkelt och lätt direkt på  
golvet mot en vägg. 

Höjd exkl. ben 143 cm 
Justerbara ben medföljer 
(5, 13.5, 18.5 cm)

Gavlar

LJUNG
Modern gavel med läppsöm som 
härlig detalj. Finns i flera stor-
lekar och färger för att matcha 
sängen. Placeras enkelt och lätt 
direkt på golvet mot en vägg. 
Går även att hänga på vägg.

Höjd exkl. ben 80 cm 
Justerbara ben medföljer 
(5, 13.5, 18.5 cm)

IRIS
Gavel med rak indragning. 
Finns i flera storlekar och 
färger för att matcha sängen. 
Placeras enkelt och lätt  
direkt på golvet mot en vägg. 

Höjd exkl. ben 128 cm 
Justerbara ben medföljer 
(5, 13.5, 18.5 cm)



Made to fit  
your lifestyle
Ditt liv är föränderligt. Det är därför vi utvecklar  
och tillverkar sängar och soffor som passar i ditt  
liv – oavsett vem du är eller vill vara. Vårt stora utbud  
av modeller, färger och former ger dig möjligheten  
att spegla din personlighet.



scapainter.com


