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Vores udvalg af værelsesinventar er først og fremmest baseret 
på kvalitet, materiale, holdbarhed og anvendelighed. Vi sikrer os 
altid, at værelsesinventaret lever op til de krav vores kunder og 
ikke mindst disses miljøer stiller. 

Vores sortiment byder på værelsesinventar alle prisklasser, samt en 
verden af muligheder ud i farver og kvaliteter.
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KØJESENG LIVING | Værelser | THORSØ 

Køjesengen er udviklet med fokus på stabilitet, holdbarhed og sik-
kerhed. Den kan således holde til dagligdagens slid i mange år 
fremover. Den gode afstand mellem over- og underkøje giver plads 
til, at også høje personer kan sidde op i sengen.

Sengen leveres som standard i længde 206 og 216 cm. udført i 25. 
MDF. Stiger, sengeheste og lamelbunde medfølger.

Vi anbefaler vaskbare springmadrasser med vaskbart (30 gr.) 
betræk i quilted dobbeltjersey eller alternativt 37 kgs. CMHR 
koldskumsmadrasser (160 Newton), monteret med aftageligt mø-
belstof (lynlås).

Design: Thorsø

DETALJER

Standard
• Korpus i 25 mm. MDF med valgfri laminat (25 farver)
•  Kanter i 2 mm. sort ABS
•  Stiger i 25 mm. MDF med overflade i sort laminat.
•  Sengeheste i sortmalet metal
•  Lamelbunde

Tilvalg
•  Tillæg for madrasser (springmadras eller koldskum)
• Tillæg for krydsfinérsbunde
• Kontakt os for specialmål

VARIANTER

206/216

17
0

86
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Enkeltsengen er udviklet med fokus på stabilitet, holdbarhed og 
sikkerhed. Den kan således holde til dagligdagens slid i mange år 
fremover.

Sengen leveres som standard i længde 206 og 216 cm. udført i 25. 
MDF. Lamelbund medfølger.

Vi anbefaler vaskbare springmadrasser med vaskbart (30 gr.) 
betræk i quilted dobbeltjersey eller alternativt 37 kgs. CMHR 
koldskumsmadrasser (160 Newton), monteret med aftageligt mø-
belstof (lynlås).

ENKELTSENG LIVING | Værelser | THORSØ 
Design: Thorsø

DETALJER

Standard
• Korpus i 25 mm. MDF med valgfri laminat (25 farver)
•  Ben i 25 mm. sortmalet MDF
•  Kanter i 2 mm. sort ABS
•  Lamelbund

Tilvalg
•  Tillæg for madras (springmadras eller koldskum)
• Tillæg for krydsfinérsbund
• Kontakt os for specialmål

VARIANTER

52

86

76
52

206/216
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Vægdisplay udført i 25 mm MDF med overflade i laminat (23 stan-
dardfarver) og sortlakerede kanter. Displayet leveres i to udgaver. 
Standard med magasinholder eller med magasinholder, sengelam-
pe og el-stik for opladning af mobiltelefon, iPad eller computer. 
Begge modeller leveres som standard med 2,5 mm. ledning med 
stikprop med jord. Monteres på væg med skjult ophæng.

DISPLAYHOLDER LIVING | Værelser | THORSØ 
Design: Thorsø

DETALJER

Standard
• Korpus i 25 mm. MDF med valgfri laminat (25 farver)
•  Kanter i 2 mm. sort ABS
• Inkl. lampe og strømstik

Tilvalg
• Kontakt os for specialmål

VARIANTER

147

300

40
0
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Design: Thorsø

Enkelsengen er udviklet med fokus på stabilitet, holdbarhed og 
sikkerhed. Den kan således holde til dagligdagens slid i mange år 
fremover.

Sengen leveres som standard i længde 206 og 216 cm. udført i 
27. mm. birk krydsfinér eller 26 mm. MDF. Lamelbund medfølger.

Vi anbefaler vaskbare (30 gr.) springmadrasser med betræk i quilted 
dobbeltjersey eller alternativt 37 kgs. CMHR koldskumsmadrasser 
(160 Newton), monteret med aftageligt møbelstof (lynlås).

SENGETØJSMAGASIN LIVING | Værelser | THORSØ 

DETALJER

Standard
• Korpus i 16 mm. sort melaminbelagt MDF
• Kanter i 0,8 mm. sort ABS
• 4 stk. hjul
•  Indfræst gribehul for enkelt udtræk

Tilvalg
• Kontakt os for specialmål

VARIANTER

21
0

735 780
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KØJESENG | Værelser | THORSØ 
Design: Thorsø

Køjesengen er udviklet med fokus på stabilitet, holdbarhed og sik-
kerhed. Den kan således holde til dagligdagens slid i mange år 
fremover. Den gode afstand mellem over- og underkøje giver plads 
til, at også høje personer kan sidde op i sengen.

Sengen leveres som standard i længde 206 og 216 cm. udført i 
27. mm. birk krydsfinér eller 26 mm. MDF. Stige, sengehest og 
lamelbund medfølger.

Vi anbefaler vaskbare (30 gr.) springmadrasser med betræk i quil-
ted dobbeltjersey eller alternativt 37 kgs. CMHR koldskumsmadras-
ser (160 Newton), monteret med aftageligt møbelstof (lynlås).

DETALJER

Standard
• Korpus i 27 mm. birk krydsfinér eller 26 mm. MDF
• Valgfri laminat for MDF-modellen (25 farver)
• Lamelbunde

Tilvalg
•  Tillæg for laminat (25 farver)
•  Tillæg for madrasser (springmadras eller koldskum)
• Tillæg for krydsfinérsbunde
• Kontakt os for specialmål

VARIANTER

2060/2160

17
00

17
00

870

2060/2160

17
00

17
00

870
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Design: Thorsø

Enkelsengen er udviklet med fokus på stabilitet, holdbarhed og 
sikkerhed. Den kan således holde til dagligdagens slid i mange år 
fremover.

Sengen leveres som standard i længde 206 og 216 cm. udført i 
27. mm. birk krydsfinér eller 26 mm. MDF. Lamelbund medfølger.

Vi anbefaler vaskbare (30 gr.) springmadrasser med betræk i quil-
ted dobbeltjersey eller alternativt 37 kgs. CMHR koldskumsmadras-
ser (160 Newton), monteret med aftageligt møbelstof (lynlås).

ENKELTSENG | Værelser | THORSØ 

DETALJER

Standard
• Korpus i 27 mm. birk  krydsfinér eller 26 mm. MDF
• Valgfri laminat for MDF-modellen (25 farver)
• Lamelbund

Tilvalg
•  Tillæg for gavle i laminat for birk-modellen (25 farver)
•  Tillæg for madrasser (springmadras eller koldskum)
• Tillæg for krydsfinersbund
• Kontakt os for specialmål

VARIANTER

52

870

52

206/216

Enkeltseng, lave gavle

870

7070

206/216

Enkeltseng, høj og lav gavl
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Design: Thorsø

Enkelsengen er udviklet med fokus på stabilitet, holdbarhed og 
sikkerhed. Den kan således holde til dagligdagens slid i mange år 
fremover.

Sengen leveres som standard i længde 206 og 216 cm. udført i 
27. mm. birk krydsfinér eller 26 mm. MDF. Lamelbund medfølger.

Vi anbefaler vaskbare (30 gr.) springmadrasser med betræk i quilted 
dobbeltjersey eller alternativt 37 kgs. CMHR koldskumsmadrasser 
(160 Newton), monteret med aftageligt møbelstof (lynlås).

SENGEKASSE | Værelser | THORSØ 

DETALJER

Standard
• Korpus i 18 mm. birk  krydsfinér med fuldboring for
 fleksibel indretning
• 1 stk. løs hylde

Tilvalg
• Kontakt os for specialmål

VARIANTER

36
6

366 200





18

Design: Thorsø

Enkelsengen er udviklet med fokus på stabilitet, holdbarhed og 
sikkerhed. Den kan således holde til dagligdagens slid i mange år 
fremover.

Sengen leveres som standard i længde 206 og 216 cm. udført i 
27. mm. birk krydsfinér eller 26 mm. MDF. Lamelbund medfølger.

Vi anbefaler vaskbare (30 gr.) springmadrasser med betræk i quilted 
dobbeltjersey eller alternativt 37 kgs. CMHR koldskumsmadrasser 
(160 Newton), monteret med aftageligt møbelstof (lynlås).

SENGETØJSMAGASIN | Værelser | THORSØ 

DETALJER

Standard
• Korpus i 18 mm. birk  krydsfinér eller 19 mm. MDF 
• Valgfri laminat for front (25 farver)
• 4 stk. hjul
• Indfræste stålgreb for enkelt udtræk

Tilvalg
•  Tillæg for laminat på sider
• Kontakt os for specialmål

VARIANTER

21
0

950
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Design: Thorsø

Vægdisplay udført i 27 mm birk krydsfinér med overflade i laminat 
(25 standardfarver) eller lakeret. Displayet leveres i to udgaver for 
køje- og enkeltseng med sengelampe og el-stik for opladning af 
mobiltelefon, iPad eller computer. Begge modeller leveres som 
standard med 2,5 mm. ledning med stikprop med jord. Monteres 
på væg med skjult ophæng.

DISPLAYHOLDER | Værelser | THORSØ 

DETALJER

Standard
• Korpus i 27 mm. birk krydsfinér
• Inkl. lampe og strømstik

Tilvalg
• Tillæg for laminat (25 farver)
• Kontakt os for specialmål

VARIANTER

21
00

150

150

11
00
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Sovebriksen er udviklet med fokus på fleksibilitet, stabilitet og hold-
barhed. Sengetøjsmagasinet i ryggen giver mulighed for at bruge 
sovebriksen som både seng og sofa.

Sengen leveres som standard i længde 206 og 216 cm. udført i 27. 
mm. birk krydsfinér. Lamelbund og en 37 kgs. CMHR koldskums-
madras (160 Newton) monteret med aftageligt møbelstof (lynlås) 
medfølger.

SOVEBRIKS | Værelser | THORSØ 
Design: Thorsø

DETALJER

Standard
• Korpus i 27 mm. birk  krydsfinér
• Vælg polster fra vores stofgrupper

Tilvalg
•  Tillæg for gavle i laminat (25 farver) 
• Tillæg for krydsfinérsbunde
• Kontakt os for specialmål

MODELLER

870

40
5

73
0

2060/2160
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