Hvorfor skal du vælge en elevationsseng?
Seks gode grunde, uanset din alder.
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Elevationssenge er til alle!

Det er en udbredt misforståelse, at elevationssenge kun er
for ældre og syge mennesker. Uanset hvor ung eller gammel
du er, om du er sund og rask eller har smerter i kroppen, bor
alene eller er en stor familie – så giver en elevationsseng ekstra
komfort i hverdagen. Nogle situationer bliver simpelthen bare
nemmere og mere behagelige, når du kan justere din seng.
Hvis du er blevet nysgerrig på fordelene ved den ekstra komfort
en elevationsseng giver, så læs videre.
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Afslapning eller arbejde

Måske skal du lige tjekke e-mails eller læse dagsordenen til
mødet i morgen en ekstra gang. Eller måske skal du læse et
kapitel i den bog, du er i gang med.
Uanset hvad, bliver det meget behageligere, når du sidder med
god støtte i ryggen og benene hævet. Med en elevationsseng
vælger du alle indstillinger med et enkelt tryk på en knap.

4

5

6

Gør din morgen helt speciel

Det er skønt, når du kan sove længe om morgenen. Med
en elevationsseng tryller du din seng om til en hyggelig
morgenmadscafé på få sekunder.
Du hæver bare hovedenden og slipper for at stable puder i ryggen
til at støtte dig.
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Hygge med børnene
Når du ammer, og når du ellers bare gerne vil hygge med børnene, skal det være behageligt. Både om
dagen og natten skal du finde en stilling, så både du og barnet sidder behageligt – måske i flere timer
ad gangen. Indstil hoved- og fodenden af sengen, så I sidder godt, og skab de hyggeligste stunder.
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Hvil dig efter træning
Det er et kendt faktum, at det er vigtigt at lade kroppen hvile efter træning for at få det optimale
udbytte af sine anstrengelser. Kør fodenden op, så du hjælper dine ben til en bedre restitution.
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Minimer generne ved snorken

Du kender det sikkert alt for godt. Din partner snorker og holder dig vågen
hele natten. En af de mest enkle måder at minimere snorken på, er at lette
åndedrættet ved at hæve sengens hovedende – 5-10 cm er rigeligt. Med en
støjsvag elevationsseng hjælper du både dig selv og din partner – helt uden
at vække ham eller hende.

Vidste du?
Hvis din seng har et LINAK system, kan du
justere din seng med en app.
Et simpelt trick til at få din partner til at stoppe
med at snorke er at forbinde din telefon
med din partners side af sengen – på den
måde kan du nemt hæve hans eller hendes
hovedende og forhåbentlig gøre en
ende på generne.
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Opnå komfort under graviditeten

Nogle gravide har svært ved at finde hvile om natten. Man vågner mange gange, og det er svært at komme ind og ud
af sengen. Med en elevationsseng er det hurtigt og enkelt at justere hoved- og fodenden, så du kommer til at ligge
behageligt, når du skal sove, hvile ryggen og benene, samt når du skal ind og ud af sengen.
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7 grunde til at vælge en seng med et LINAK system
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Lys under sengen
En elevationsseng med en LINAK motor giver dig muligheden for lys under sengen. Undgå at gå ind i møblerne eller dørkarmen
– du tænder bare lyset under sengen, når du stiger ud af sengen om natten. Det dæmpede og indirekte lys på gulvet gør, at du
kan finde vej uden at vække din partner.
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Trådløse håndbetjeninger
Alle elevationssenge med LINAK har trådløse håndbetjeninger. På den måde kommer der ikke ledninger i vejen, og du kan altid
have betjeningen lige ved hånden – eller hvor det passer dig bedst.
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Indstil sengen med en app
Smartphones og tablets er blevet en fast del af vores hverdag. Med en elevationsseng med en dobbeltmotor fra LINAK, har du
mulighed for at bruge en app på din smartphone eller tablet til at indstille din seng.
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Gennemtestet teknologi
LINAK har et af de mest omfattende testcentre for elektriske motorer i verden. Hvert produkt er testet grundigt, inden det
forlader fabrikken. LINAK har udviklet og produceret elektriske motorer siden 1976. Vi ved, at tests er altafgørende for at lave
bevægelsesløsninger i højeste kvalitet til et utal af anvendelsesmuligheder.
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Behageligt lydniveau
Når man laver bevægelsesløsninger til komfortsenge, spiller lyden naturligvis en stor rolle. LINAK dobbeltmotorer er nogle af de
mest støjsvage på markedet, hvilket tillader dig at indstille din seng om natten uden at vække din partner.
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Intet magnetfelt
De fleste elektriske motorer skaber et magnetfelt. Dette er dog ikke tilfældet med de motorer fra LINAK, som bruges i
elevationssenge. Du kan derfor sove trygt om natten, velvidende at du ikke er udsat for magnetisk stråling fra din seng.
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Lavt energiforbrug
ZERO™ teknologien fra LINAK sikrer, at din elevationsseng har et meget lavt energiforbrug – helt ned til 0,1 W i timen i
standby. Det vil kunne ses på din elregning, samtidig med, at det hjælper til at minimere det CO2 aftryk, din seng efterlader.
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For mere information om LINAKs produkter, besøg www.linak.dk. Al salg af LINAK produkter er omfattet af standard salgs- og leveringsbetingelser for LINAK Danmark A/S – find dem på
www.linak.dk. LINAK påtager sig ikke ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andre printede materialer. LINAK® og LINAKs logotype er varemærker tilhørende LINAK A/S. Alle rettigheder
forbeholdes.

