HÄMTA KRAFT
FRÅN SMÅLANDS
MÖRKA SKOGAR
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Smålands mörka
skogar är vårt ur
sprung. Här hämtar
vi vår inspiration,
kunskap och tradi
tion. I Alvesta, mitt
i Småland, tillverkar
vi våra sängar med
stor noggrannhet
och med ett genuint
hantverkskunnande
som grund.

SMÅLAND
Redan 1959 lades grunden till det som idag
är Scapa Inter AB. Våra nuvarande produkter
är nyutvecklade under det senaste året, men
de bygger på en kunskap och kompetensen
om material, komfort och produktion som vi
har byggt upp och förädlat under en lång tid.
Vi skapar sängar och huvudgavlar med
insikten att sovrummet är en plats för hela
livet – för vardag och fest.
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I våra sängar kan du se en bra film eller
klämma en deckare med bibehållen be
kvämlighet. Men framförallt är de en plats
för kärlek, sömn och sköna drömmar.
Scapas sängar tillverkas i Alvesta och säljs
genom Beds By Scapa som är ett dotter
bolag till Scapa Inter AB. Båda bolagen har
sina huvudkontor i Alvesta. Scapa Inter AB
har i dagsläget cirka 600 anställda.
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MADE IN SWEDEN
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Småland har alltid varit rikt på människor med stor kunskap
om hur man bygger bra sängar. Det har vi tagit vara på i
vår produktion. I vår fabrik i Alvesta finns den bästa tänkbara
kompetensen samlad och vi är oerhört stolta över vad vi åstad
kommer tillsammans.
Vi har skapat tre olika sängserier. I varje serie finns tre grund
modeller: Continental, Ställbara och Klassiska ramsängar.
MAJEZTY är vår lyxigaste och mest påkostade serie med
en unik komfort.
IMAGINE med sin distinkta form och sköna liggkomfort
håller mycket hög kvalitet.
GRAND LUX är mycket prisvärd utan avkall på kvalitet och
komfort.

KVALITETS
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Med gedigen kunskap
och erfarenhet bygger vi
sängar av hög kvalitet

TSSÄNGAR
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MAJEZTY är vår lyxigaste
och mest påkostade serie
med sin unika komfort.
Tre lager av samverkande resårfjäder som ger en mycket härlig ytmjukhet och bra tryck
avlastning för höft och skuldra genom sin zonindelade uppbyggnad. Extra hög ram med
infällda ribbor i botten. Klädd i ett exklusivt möbeltyg.

MAJEZTY Ställbar
• Höj och sänkbar huvud och fotända
• Mellanmadrass med kantförstärkning och
pocketspring resårsystem i två lager, en lägre
resår för bästa ytmjukhet i kombination med en
högre 5zonad pocketspringfjäder
• Ram i botten med pocketspringfjädrar
• Välj mellan medium, fast och extra fast liggkomfort
• Motor med nödsänkning
• Trådlös fjärrkontroll med RF (radiovågor)
• 15 års garanti mot ram och trådbrott
• 5 års motorgaranti

MAJEZTY Continental
• Extra höga underbäddar i botten med kant
förstärkta sidor och pocketspringfjädrar
• Mellanmadrass med kantförstärkta sidor och
två separata innerkassetter. Pocketspring
resårsystem i två lager, en lägre resår för bästa
ytmjukhet i kombination med en högre 5zonad
pocketspringfjäder
• Välj mellan medium, fast och extra fast liggkomfort
• Finns även som hel kassett mot pristillägg
• 15 års garanti mot ram och trådbrott

MAJEZTY Klassisk
• Extra hög ram med infällda sängribb
• Tre lager pocketspringfjädrar, överst pocket
spring resårsystem i två lager med en lägre
resår överst för bästa ytmjukhet i kombination
med en högre 5zonad pocketspringfjäder.
I botten ytterligare ett lager pocketspringfjädrar
• Välj mellan medium, fast och extra fast liggkomfort
• 15 års garanti mot ram och trådbrott
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MAJEZTY
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IMAGINE
IMAGINE är
en säng med
mycket hög
kvalitet, distinkt
form och skön
liggkomfort.
Två lager resårfjädrar, överst med
5zonade pocketspringfjädrar som ger
en skön avlastning för höft och skuldra
samt bra stöd för svankrygg.
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IMAGINE Ställbar
• Höj och sänkbar huvud och fotända
• Två lager resårfjädrar, överst 5zonad
pocketspringfjädrar, nederst bonellfjädrar
• Sidor med kantförstärkning
• Välj mellan fast och medium liggkomfort
• Motor med nödsänkning
• Trådlös fjärrkontroll med RF (radiovågor)
• 15 års garanti mot ram och trådbrott
• 5 års motorgaranti
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IMAGINE Continental

IMAGINE Klassisk

• Extra höga underbäddar i botten med
kantförstärkta sidor, bonellfjädrar
• Mellanmadrass med två separata innerkassetter
med 5zoniga pocketspringfjädrar
• Välj mellan medium, fast och extra fast liggkomfort
• Finns även som hel kassett mot pristillägg
• 15 års garanti mot ram och trådbrott

• Extra hög ram med infällda sängribb
• Två lager resårfjädrar, i botten stabila bonell
fjädrar och överst 5zonade pocketspringfjädrar
• Välj mellan medium, fast och extra fast liggkomfort
• 15 års garanti mot ram och trådbrott
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GRAND LUX
229674_Bozzanova_Broschyr_Beds_by_Scapa_Ver_2.indd 10

2017-05-04 08:50

GRAND LUX är en mycket
prisvärd säng utan avkall på
kvalitet och komfort.
Pocketspringfjädrar med 3 zoner  som ger tryckavlastning för axlar och skuldror, med
bra bärighet i mittzonen. Grand Lux finns i tre färger; svart, antracit och ljusgrå.

GRAND LUX Ställbar
• Höj och sänkbar huvud och fotända
• 3zon pocketspringfjädrar överst och
trögskum i botten
• Välj mellan fast eller medium liggkomfort
• Motor med trådlös fjärrkontroll och
nödsänkning
• 10 års garanti mot ram och trådbrott
• 5 års motorgaranti
• Grand Lux bäddmadrass stoppad med
Hyper Soft skum svept med 4kanals
hålfibervadd

GRAND LUX Continental
• Underbäddar med stabila bonellfjädrar
• Mellanmadrass med kantförstärkning och
3zon pocketspringfjädrar
• Välj mellan fast eller medium liggkomfort
• 10 års garanti mot ram och trådbrott
• Grand Lux bäddmadrass stoppad med
Hyper Soft skum svept med 4kanals
hålfibervadd

GRAND LUX Klassisk
• Extra hög träram med infällda sängribb
• Två lager resårfjädrar, i botten stabila bonell
fjädrar, överst 3zon pocketspringfjädrar
• Välj mellan fast eller medium liggkomfort
• 10 års garanti mot ram och trådbrott
• Grand Lux bäddmadrass stoppad med
Hyper Soft skum svept med 4kanals
hålfibervadd
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GAVLAR OCH TYGER

ELEGANT

CARAT

CINDY

ZNITS

Gavel med flera effekter,
djupt pikerad med knap
par. Finns i flera storlekar
och färger för att matcha
sängen. Placeras enkelt
och lätt direkt på golvet
mot en vägg. Höjd inkl.
ben (13 cm) 138 cm.

Slätare gavel med indragna
knappar. Finns i flera
storlekar och färger för att
matcha sängen. Placeras
enkelt och lätt direkt på
golvet mot väggen. Höjd
inkl. ben (13 cm) 133 cm.

Gavel med effektfull
indragning. Finns i flera
storlekar och färger för att
matcha sängen. Placeras
enkelt och lätt direkt på
golvet mot väggen. Höjd
inkl. ben (5 cm) 125 cm.

Klassikt strikt huvudgavel
gavel. Kan kombineras
med nackkuddar. Finns i
flera storlekar och färger
för att matcha sängen.
Placeras enkelt och lätt
direkt på golv mot vägg.
Höjd 120 cm.

SVART

ANTRACIT

MÖRKGRÅ

LJUSGRÅ

BEIGE

BLÅ

Exklusivt möbeltyg i flera färger på både sängar, huvudgavlar och förvaringsbänkar. Finns i färgerna svart, antracit, mörkgrå,
ljusgrå, beige och blå. Imagine och Majezty går att få i alla sex färgerna. Grand Lux finns i tre färger; svart, antracit och ljusgrå.
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TILLBEHÖR

SOFT LYX bäddmadrass

SOFT bäddmadrass

KS bäddmadrass

En tjock härligt mjuk pikerad
madrass med en kärna av hög
elastiskt och hålperforerat skum
i kombination med 4kanals
hålfibervadd. Kuvertsydd för att
matcha sängens tyg.

Pikerad med en kärna av Hyper
Soft skum, svept runt om med
4-kanals hålfibervadd som
kanaliserar bort fukt och värme.
Kuvertsydd för att matcha din
sängs tyg.

Stoppad med en kärna av
kallskum. Det quiltade tyget är
avtagbart och tvättbart.

BEDBOX med armstöd

BEDBOX

Z-BOX

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

23 cm

18 cm

10 cm

13 cm

13 cm

23 cm

18 cm

19 cm

12 cm

12 cm

12 cm

Du kan välja mellan flera olika typer av sängben för att ge din säng rätt utseende och matcha din inredning.
Champagneformade, runda i metall, konade i trä eller vinkel i metall. För sammankoppling av två sängar, finns
speciella kopplingsbeslag som gör att sängarna inte delar på sig.
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VAKNA TILL
EN NY DAG
I EN SÄNG FRÅN
SMÅLAND!
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Scapa Inter AB
Fabriksgatan 21
342 32 Alvesta
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Produktion: Bozzanova AB Tryck: Hylte Tryck AB

Smålands mörka skogar är vårt
ursprung. Här hämtar vi vår
inspiration, kunskap och tradition.
I Alvesta, mitt i Småland, tillverkar
vi våra sängar med stor nog
grannhet och med ett genuint
hantverkskunnande som grund.
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