Prisliste
Flow Sleeping sovesystemet er ligesom et byggesystem, du kan sammensætte din helt egen seng, og derfor kan det også
tænkes at du ønsker en anden kombination eller størrelse, end dem du finder i prislisten her.
Flere af tingene kan også købes som del komponenter, så har du specielle ønsker, så spørg endelig.
Flowline er mest kendt for deres unikke sove komfort, og deres helt specielle tilpasning til den enkelte person.
Men Flowline hæve sænke sengen er også utroligt smuk, og som en af de få, kan den justeres på alle tænkelige måder - og
igen ikke mindst til den enkelte person som skal ligge i den. smart ting , er at den an bruges som en ud af 2, altså kan den
ene være en plejeseng, mens den ved siden af, er helt normal uden hæve sænke systemet.
Systemer:
90 x 200
Basis system
Består af bundramme med 13 cm naturlatex madras, ingen sengeramme

12.950,-

Flow Line system

16.950,-

Basis system + Flow line sengeramme
Flow box

17.950,-

Basis system + Flow box sengeramme
Flow Line plejeseng med hæve /sænke system
Elektrisk elevation/Flow Line ramme komplet med hjul

34.950,-

Flow Box plejeseng med hæve /sænke system
Elektrisk elevation/Flow Box ramme komplet med hjul

35.950,-

Fælles er: 13 cm 100% naturlatex madras, Tencel betræk og valgfri bund
Tilkøb / løsdele:
Merpris for 16 cm 100% naturlatex madras

900,-

Merpris for quiltet uld/bomuld/ Tencel betræk

1500,-

Merpris for madras hvis den skal være fast/ hård

400,-

4 ben i træ eller aluminium (træ 10/16/24/28 cm) Alu op til 30

500,-

Manuelt elevation (kun hoved ende) max bredde 100 cm

2400,-

Elektrisk elevation (både hoved og ben) max bredde 100 cm.

7200,-

Hæve/ sænke system (enkeltseng) m/ hjul u/ramme

11000,-

Latex hovedpude

900,-

Merpris ekstra længde - 210 cm/ 220 cm
Merpris ekstra bredde - 100 cm

10% / 20%
10%

Alle priser er incl. Moms, men excl. Levering og montering.
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