
För människan. För naturen. För livet.
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“Jag vill sova med
gott samvete i en säng

som är snäll mot miljön”

Det har aldrig varit enklare att välja. Med en 

säng från Hilding behöver du inte längre väga 

design och komfort mot miljö. Vi har tagit 

fram de mest optimala lösningarna – både 

för människan, naturen och livet. Din säng 

ska vara bra för dig, snäll mot naturen och 

vara en möbel som följer dig genom livet.



“Det känns bra med en
säng som både passar 

hela familjens behov och 
är ett bra miljöval”

Med en säng från Hilding kan du känna dig trygg med 

att ha gjort ett bra val för miljön. I vår produktion ser 

vi till hela sängens livscykel. Vi använder FSC®-märkt 

trä från hållbart skogsbruk och ECOtyg som tillverkats 

helt utan användning av vatten och PFC-kemikalier. 

Dessutom är sängarna Svanenmärkta, där samtliga 

miljöaspekter vägs in för att garantera produkter 

med så liten negativ miljö-påverkan som möjligt.







“Det känns tryggt med en
allergivänlig säng som

är lättstädad, med
tyger som går att ta

av och tvätta”

En lättstädad säng underlättar inte bara din vardag, 

det kan också vara avgörande för den som har 

allergier. Alla Hildings sängar är rekommenderade 

av Astma- och Allergiförbundet. Med tyger som 

går att ta av och tvätta, och med bättre avstånd 

mellan säng och golv, blir det ännu enklare att 

hålla ditt sovrum rent, fräscht och tryggt.



Sedan 1939 har vi byggt och utvecklat våra sängar 

enligt svenska hantverkstraditioner och med hög 

kvalitet. Men att upprätthålla traditioner innebär 

också att tänka långsiktigt och värna om både 

människan och naturen. Därför ställer vi extra höga 

krav när det gäller hållbarhet, komfort och hygien. 

Det gynnar miljön – och ger dig och din familj en 

riktigt skön och trygg sömn.

Alla Hildings sängar produceras i Sverige av noggrant 

utvalda och testade material. Våra sängstommar 

tillverkas av FSC®-märkt trä från miljöanpassat och 

ekonomiskt skogsbruk. Klädseln är avtagbar och 

tvättbar av hållbara tyger som tillverkas helt utan 

användning av vatten och PFC-kemikalier. Det gör 

oss till den enda sängtillverkaren på marknaden 

vars hela sängsortiment är Svanenmärkt och 

rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet.

Vi erbjuder också lång garantitid, så att du kan 

njuta av din säng så länge som möjligt och 

sova riktigt gott, med gott samvete.





Family Plus Kontinental 180 x 200 cm
ECO Beige / Gavel Vägghängd Trä Natur / Hilding Ben Natur

Vårt hjärta slår för miljön.  
Därför är Hildings sängar 
tillverkade med extra omsorg



Ekologisk och tvättbar klädsel
Alla Hildings sängklädslar tillverkas helt utan användning av 
vatten och PFC-kemikalier. Tygerna är gjorda av Harmolan 
som är smutsavvisande, antistatiskt och ventilerande. De kan 
dessutom återvinnas upp till tio gånger. Egenskaper som  
gynnar både dig och miljön.

25-års garanti
Du får alltid 25-års garanti på ram- och fjäderbrott när du köper 
en säng från Hilding. Det betyder att du kan sova gott med 
vetskapen om att du vilar i en säng du kan lita på. Garanterat.

Svanenmärkt
Vi bryr oss om vår miljöpåverkan och därför är alla våra sängar 
Svanenmärkta. Svanen är en oberoende miljömärkning som 
tar hänsyn till alla miljöaspekter kring en produkt. Väljer du en 
säng från Hilding kan du känna dig trygg med att den har så 
liten negativ miljöpåverkan som möjligt.

Rekommenderad av Astma- 
och Allergiförbundet
Med genomtänkta materialval och optimala hygienförutsätt-
ningar tillhör Hildings sängar de få sängar på marknaden som 
uppfyller kraven för att bli rekommenderade av Astma- och 
Allergiförbundet. Det är ett resultat av den omsorg vi tar när vi 
väljer material till våra sängar.

FSC®-märkt (FSC-C120449)
Vi arbetar konsekvent för högsta kvalitet och en minimering 
av vår miljöpåverkan. Därför är våra träramar byggda med 
FSC®-märkt trä. Det innebär att om du väljer en säng från 
Hilding kan du vara säker på att endast trä från ansvarsfullt 
skogsbruk används i produktionen.



Ramsäng
Med en ramsäng får du en pålitlig säng i bra 
kvalitet. Sängen har ett pocketsystem som ger 
optimal avlastning för riktigt god sömn.

Kontinentalsäng
En vacker och elegant säng för dig som vill satsa 
på din sömn och ditt sovrum. Med samverkande 
resårsystem får du en fantastisk sovkomfort.

Ställbar säng
En flexibel säng med många praktiska funktioner, 
där du inte behöver ge avkall på komfort, design 
eller kvalitet. Har en stark och tyst motor som 
mjukt reglerar sängens läge.

Sängtyp 

Sängnivåer 

När du väljer Hilding får du alltid en  
svensktillverkad säng av hög kvalitet  

och med god sovkomfort, oavsett modell.  
I vårt breda sortiment hittar du en säng  

som uppfyller just dina behov.

Family Plus
Vår Family Plus säng är något utöver det vanliga. 
Byggd med extra omsorg och de bästa mate-
rialen, har den allt familjen kan önska sig av en 
exklusiv säng, inklusive avtagbar och tvättbar 
klädsel. Sängmodellen erbjuder bland annat 
ett dynamiskt 18 cm högt aktivt pocketsystem 
som ger kroppen perfekt avlastning över hela 
sängens yta. Genom att kombinera komfort 
och design sätter den sin egen prägel på 
sovrummet och kan mäta sig med marknadens 
bästa. Finns som ramsäng, kontinentalsäng 
och ställbar säng.

Original Plus
Original Plus är en modern kvalitetssäng som 
uppfyller familjens behov för en trygg och 
bekväm sovkomfort. De två främsta skälen är de 
genomtänkta materialvalen och den moderna 
konstruktionen som gör att klädslarna är både 
avtagbara och tvättbara. Allt för att ge förut- 
sättningarna för en optimal sovmiljö för både 
stora och små. Original Plus har ett 3-zon 
pocketsystem med extra support under höf-
ten och ett mjukare axelparti. Detta gör att 
den anpassar sig perfekt efter din kropp och 
ger den klassiska komfort som gjort Hildings 
sängar så populära på marknaden. Finns som 
ramsäng och kontinentalsäng.

Original
Original är en populär säng, med bra komfort 
och hög kvalitet. Väljer du en Original får du 
skön komfort och klassisk design med avtag-
bar och tvättbar klädsel – en svenskbyggd 
kvalitetssäng som håller för daglig användning 
av hela familjen under många år. Finns som 
ramsäng och kontinentalsäng.

Family
Hilding Family har allt som behövs för att 
skapa en trygg sängmiljö för hela familjen. 
Med nytt 5-zon pocketsystem med extra 
följsamt axelparti tillsammans med den 
avtagbara och tvättbara klädseln gör det 
enkelt att ha en ren och fräsch sängmiljö. 
Hilding Family är, förutom praktisk och vacker 
att se på, även sängmodellen med bredast 
sortiment. Finns som ramsäng, kontinentalsäng 
och ställbar säng.



Family Kontinental 180 x 200 cm 
ECO Mörkgrå / Hilding Ben Rökt / Gavel Vägghängd Trä Rökt

Kvalitet och komfort som
uppfyller dina behov



Ramsängar

Original Plus Ramsäng 2 st 90 x 200 cm 
ECO Blå / Hilding Ben Natur / Svängd Gavel



Vårt stora urval av ramsängar gör det lätt att hitta den modell, 

storlek, färg och grad av fasthet som du önskar. Med en ramsäng 

från Hilding får du en pålitlig säng med den unika komfort 

som gjort våra ramsängar så populära. Ett pocketsystem med 

optimal avlastning ger en rofylld sömn och gör att du vaknar 

med ett leende på läpparna.

Hildings ramsängar finns i nivåerna Original, Original Plus, 

Family och Family Plus. Du kan välja mellan flera olika färger 

på sängklädseln, som är av ekologiskt och tvättbart ECOtyg. 

Alla våra sängar är tillverkade med tanke på dig och miljön. 

Därför har de märkning från både FSC® och Svanen, och är 

rekommenderade av Astma- och Allergiförbundet.

Slät svängd gavel  ECO Blå
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Kontinentalsängar

Family Plus Kontinental 180 x 200 cm
ECO Beige / Gavel Vägghängd Trä Natur / Hilding ben Natur

Skön följsamhet och  
optimal sovkomfort



Upplev känslan av att sväva när du lägger dig ner i en 

Hilding kontinentalsäng. Med dubbla lager av bekväma 

resårsystem för du en skön följsamhet och optimal 

sovkomfort tack vare djupet som minskar trycket mot 

kroppen. Med en hel resårkassett kan du bekvämt breda 

ut dig eller krypa intill den du tycker om.

Hildings kontinentalsängar finns i nivåerna Original, 

Original Plus, Family och Family Plus. Du kan välja 

mellan flera olika färger på sängklädseln, som är av 

ekologiskt och tvättbart ECOtyg. Alla våra sängar är 

tillverkade med tanke på dig och miljön. Därför har de 

märkning från både FSC® och Svanen, och är rekom-

menderade av Astma- och Allergiförbundet.

Gavel Vägghängd Trä / Natur

Sängbordspaneler / Natur 
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Ställbara sängar

Ställbar säng Family 2st 90 x 200 cm 
ECO Brungrå / Gavel Djupknappad / Hilding Ben Rökt

Flexibel komfort som  
kan anpassas efter  
dina önskemål



Med en ställbar säng får du flexibel komfort som kan anpassas 

efter dina önskemål. Genom lätthanterlig, tyst och pålitlig teknik 

blir din säng en perfekt plats för läsning, tv-tittande eller vila. När 

du väl provat vår ställbara säng är det svårt att välja något annat. 

Komforten är utmärkt i vår grundmodell Family, men väljer du 

Family Plus får du en säng med sofistikerad teknik som bland 

annat ger extra stöd åt nacken i uppfällt läge. Alla våra ställbara 

sängar har också praktisk belysning under sängen.

Hildings ställbara sängar finns i nivåerna Family och Family Plus. 

Du kan välja mellan flera olika färger på sängklädseln, som är av 

ekologiskt och tvättbart ECOtyg. Alla våra sängar är tillverkade 

med tanke på dig och miljön. Därför har de märkning från  

både FSC® och Svanen, och är rekommenderade av Astma-  

och Allergiförbundet.
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Det trä som används till Hildings 
sängar kommer från ett ansvarsfullt 
och miljöanpassat skogsbruk, som 
tar hänsyn till både människor och 
miljö. Genom att välja FSC®-märkt 
trä bidrar vi till livskraftiga skogar 
även i framtiden. Det gör du med.

FSC®-märkt trä 

Stilren och hållbar 
sängklädsel 

En vacker sängklädsel kan ge ditt sovrum en helt ny 

känsla. Med vårt ECOtyg får du dessutom en skön och 

fräsch sovupplevelse, samtidigt som du gör miljön en 

tjänst. Tygerna är gjorda av Harmolan, en slitstark 

och ventilerande fiber som är smutsavvisande. För 

att bibehålla optimal sänghygien kan du med lätthet 

tvätta sängklädseln, utan att färgerna påverkas.  

Harmolan framställs helt utan användning av vatten 

och PFC-kemikalier. Fibern kan också återvinnas upp 

till tio gånger vilket ger den en livslängd på hela 100 år. 

ECO Brungrå

ECO Blå



Gavelkudde
Gavelkudde i sängens tyg 
som enkelt kan hängas på 
gaveln. Ger ett skönt stöd  
för huvudet vid läsning av 
både barnsagor och  
romaner. Kan även 
skumtvättas.

Sänglåda 
I den rymliga sänglådan får du plats med saker 
som du inte vill ha framme men som ska vara 
lätttillgängliga som leksaker eller extra täcken.  
Den är också praktisk att sitta på vid av- eller 
påklädning. Det tåliga tyget i samma tyg och  
färg som sängen kan skumtvättas.

Ben 
Skandinavisk design, hög 
kvalitet och rikligt med val- 
möjligheter. Våra sängben har 
samma fina egenskaper som 
våra sängar. Låt din personliga 
stil styra och välj det sängben 
som passar den säng och det 
sovrum du drömmer om.

Se alla våra ben på hilding.nu

Multificka 
Multifickan är en smart och 
praktisk lösning som gör livet lite 
bekvämare. Den tvådelade fickan 
har plats saker du gärna vill ha 
tillgängliga vid sängen. Multifickan 
kan fås i samma tyg och färger  
och är tvättbar i 40 grader. Väljer 
du en av våra ställbara sängar får 
du en multificka på köpet.

ECO Beige

ECO Mörkgrå

ECO Grå



Sätt din personliga prägel på 

sovrummet genom en vacker  

gavel. Vi erbjuder sex typer av  

gavlar i olika färger, så att du  

enkelt kan hitta din favorit.

Vår nya trägavel finns i två olika 

färger, där du kan köpa till paneler 

med matchande sängbord.

Vägghängd Trä Rökt

Sängbordspaneler Rökt

Finns i bredderna: 90, 105, 120, 140, 160, 180 och 210 cm.  

Gavel med måttet 210 cm monteras i två delar med skarv i mitten.

Gavlar

Vägghängd Trä Natur

Sängbordspaneler Natur
Finns i bredderna: 90, 105, 120, 140, 160, 180 och 210 cm.
Gavel med måttet 210 cm monteras i två delar med skarv i mitten.

ECO Grå

ECO Mörkgrå

ECO Beige

ECO Brungrå

ECO Blå

ECO Blå

ECO Beige

ECO Grå

ECO Mörkgrå

ECO Brungrå

Rökt Natur



Vägghängd Retro ECO Blå

Finns för sängar i bredderna 120, 140, 160 och 180 cm

Svängd gavel ECO Grå 

Finns för sängar i bredderna: 90, 105, 120, 140, 160, 180, 210 cm

Vägghängd gavel  ECO Grå 

Finns för sängar i bredderna: 90, 105, 120, 140, 160, 180, 210 cm

Djupknappad gavel ECO Brungrå 

Finns för sängar i bredderna: 120, 140, 160, 180 och 210 cm 

8-Knappad gavel ECO Beige 

Finns för sängar i bredderna: 120, 140, 160, 180 och 210 cm



Bäddmadrasser
En bra bäddmadrass kan göra en riktigt bra säng ännu bättre. 

Den hjälper dig att hålla dig sval och förbättrar din sömn. Hilding 

har ett stort urval av bäddmadrasser med hög kvalitet, testade och 

utvecklade att passa olika behov och sovstilar. Fodralet till 

bäddmadrasserna Harmony Original, Harmony Vent, Harmony 

Softex och Aktsam är avtagbart och tvättbart i 60 °C. Besök gärna 

närmaste återförsäljare och pröva dig fram för att hitta din favorit.

Daggkåpa
Följsamt madrass- och kuddskydd med vätskebarriär 
som andas och som har ett mjukt ytskikt av lyocell som 
absorberar vätska.

Med daggkåpa får du ett perfekt skydd av din madrass och 
kudde. Det är tunt och flexibelt så att det inte märks när det 
används men ger perfekt skydd när det behövs. Används till alla 
madrasser och kuddar för att få ett vätsketätt skikt och för att 
förlänga madrassens och kuddens hygieniska livslängd utan att 
försämra dess mikroklimat. Skyddet tål inte större mångd vätska 
under tryck en längre tid.



Harmony Original
En fastare bäddmadrass med Polyeter  
för en stabilare känsla. Avtagbart, delbart  
och tvättbart fodral, 60 °C.

Höjd: Ca 7 cm

Stoppning: Polyeter 

Fodral: Tvättbart upp till 60 °C 
Storlekar: 80 – 180 × 200 cm 

Harmony Vent
Följsam bäddmadrass med perforerat  
skum för bättre ventilation. Avtagbart,  
delbart och tvättbart fodral, 60 °C.

Höjd: Ca 7 cm

Stoppning: Perforerad Polyeter

Fodral: Tvättbart upp till 60 °C

Storlekar: 80 – 210 × 200 cm 
 90 – 120 × 210 cm 
 160 – 180 × 210 cm

Harmony Softex
Mjuk och följsam bäddmadrass med  
perforerad Softex för bättre ventilation.  
Avtagbart, delbart och tvättbart fodral, 60 °C.

Höjd: Ca 7 cm

Stoppning: Perforerad Softex 

Fodral: Tvättbart upp till 60 °C

Storlekar: 80 – 210 × 200 cm 
 90 – 120 × 210 cm 
 160 – 180 × 210 cm

Harmony Style
Familjens favorit. Tjock, exklusiv, designad 
bäddmadrass med en omslutande, följsam 
känsla. Innehåller perforerad Softex och  
vadd för bättre ventilation och fukttransport. 
Bäddmadrassen kan endast skumtvättas.

Höjd: Ca 9 cm

Stoppning: Perforerad Softex

Fodral: Tvättbart upp till 60 °C

Storlekar: 80 – 210 × 200 cm 
 90 – 120 × 210 cm 
 160 – 180 × 210 cm

Hilding Aktsam
Aktsam bäddmadrass är utvecklad till- 
sammans med Astma- och Allergiförbundet. 
Förutom att den uppfyller alla krav om att 
vara fri från allergiframkallande ämnen har 
den också ett tätvävt bomullstyg som gör  
att husdammskvalster* hindras från att ta  
sig in i madrassen.

*Bäddmadrassen kan dock inte ersätta ett 
kvalsterskydd, vilket rekommenderas för  
personer med symptom på kvalsterallergi.

Höjd: Ca 7 cm

Stoppning: Perforerad Softex

Fodral: Tvättbart upp till 60 °C 

Storlekar: 80 – 210 × 200 cm 
 90 – 120 × 210 cm 
 160 – 180 × 210 cm



Ramsängar

Original
Storlekar: 80, 90, 105, 120, 140 x 200 cm

Fastheter: Medium, Fast

Tyger: Eco Grå, Eco Mörkgrå, Eco Blå, Eco Brungrå, Eco Beige

Stoppning: Polyeter 28 m

Resår: Pocket 12,5 cm

Ram: Träram av gran 12 cm, 140 cm bredd är  
 förstärkt med ett extra mittstag 

Original Plus
Storlekar: 80, 90, 105, 120, 140 x 200 cm

Fastheter: Medium, Fast 

Tyger: Eco Grå, Eco Mörkgrå, Eco Blå, Eco Brungrå, Eco Beige

Stoppning: Polyeter 28 mm

Resår: Pocket 3-zoner 13 cm

Ram: Träram av gran 12 cm, 140 cm bredd är  
 förstärkt med ett extra mittstag

Family
Storlekar: 80, 90, 105, 120, 140 x 200 cm 
      90, 105, 120 x 210 cm

Specialmått: Tillverkas i specialmåtten bredd 70-160,  
 längd 160-220 med 5 cm mellanrum

Fastheter: Medium, Fast, Extra fast

Tyger: Eco Grå, Eco Mörkgrå, Eco Blå, Eco Brungrå, Eco Beige

Stoppning: Polyeter 28 mm

Resår: Pocket 5-Zoner 15 cm

Ram: Träram av gran 12 cm, 140 cm bredd är  
 förstärkt med ett extra mittstag 

Family Plus
Storlekar: 80, 90, 105, 120, 140 x 200 cm 
      90, 105, 120 x 210 cm

Fastheter: Mjuk, Medium, Fast, Extra Fast.

Tyger: Eco Grå, Eco Mörkgrå, Eco Blå, Eco Brungrå, Eco Beige

Stoppning: Perforerad polyeter 45 mm

Resår: Aktiv pocket 18 cm

Ram: Träram av gran 12 cm, 140 cm bredd är  
 förstärkt med ett extra mittstag



Kontinentalsängar

Original
Storlekar: 120, 140, 160, 180 x 200 cm

Fastheter: Medium, Fast (Delad kassett)

Tyger: Eco Grå, Eco Mörkgrå, Eco Blå, Eco Brungrå, Eco Beige

Resårmadrass:  
Övre stoppning: Polyeter 28 mm 
Resår: Pocket 12,5 cm 
Nedre stoppning: Polyeter 28 mm

Underbädd:  
Stoppning: Polyeter 20 mm 
Resår: Pocket 12,5 cm

Ram: Träram av gran 8 cm

Original Plus
Storlekar: 120, 140, 160, 180 x 200 cm

Fastheter: Medium, Fast (Delad kassett)

Tyger: Eco Grå, Eco Mörkgrå, Eco Blå, Eco Brungrå, Eco Beige

Resårmadrass:  
Övre stoppning: Polyeter 28 mm 
Resår: Pocket 3-zoner 12,5 cm 
Nedre stoppning: Polyeter 28 mm

Underbädd:  
Stoppning: Polyeter 20 mm 
Resår: Pocket 12,5 cm

Ram: Träram av gran 8 cm

Family
Storlekar: 120, 140, 160*, 180*, 210 x 200 cm 
      160*, 180*, 210 x 210 cm 

* Möjlighet till delad kassett med delad fasthet.

Fastheter: Medium, Fast, Extra fast

Tyger: Eco Grå, Eco Mörkgrå, Eco Blå, Eco Brungrå, Eco Beige

Resårmadrass:  
Övre stoppning: Polyeter 28 mm 
Resår: Pocket 5-zoner 15 cm 
Nedre stoppning: Polyeter 28 mm

Underbädd:  
Stoppning: Polyeter 20 mm 
Resår: Pocket 12,5 cm

Ram: Träram av gran 8 cm

Family Plus
Storlekar: 120, 140, 160*, 180*, 210 x 200 cm 
      160*, 180*, 210 x 210 cm 

* Möjlighet till delad kassett med delad fasthet.

Fastheter: Mjuk, Medium, Fast, Extra fast

Tyger: Eco Grå, Eco Mörkgrå, Eco Blå, Eco Brungrå, Eco Beige

Resårmadrass:  
Övre stoppning: Polyeter 28 mm 
Resår: Aktiv pocket 18 cm 
Nedre stoppning: Polyeter 28 mm

Underbädd:  
Stoppning: Polyeter 20 mm 
Resår: Pocket 12,5 cm

Ram: Träram av gran 8 cm



Family
Storlekar: 80, 90, 105, 120 x 200 cm 
      90, 105 x 210 cm

Fastheter: Medium, Fast, Extra Fast

Tyger: Eco Grå, Eco Mörkgrå, Eco Blå, Eco Brungrå, Eco Beige

Stoppning: Polyeter 28 mm

Resår: Pocket 5-zoner 15 cm

Understoppning: Polyeter 28 mm

Botten: 5-delad bottenplatta. träskiva 1,5 cm

Ram: Träram av gran 16 cm

Chassi: Vip 20 inkl. nackstag

Family Plus
Storlekar: 80, 90, 105, 120 x 200 cm 
      80, 90, 105 x 210 cm

Fastheter: Mjuk, Medium, Fast, Extra Fast

Tyger: Eco Grå, Eco Mörkgrå, Eco Blå, Eco Brungrå, Eco Beige

Stoppning: Polyeter 28 mm

Resår: Aktiv pocket 18 cm

Understoppning: Polyeter 28 mm

Botten: Multiledad bottenplatta. svart folierad mdf-skiva - 1,5 cm

Ram: Träram av gran 16 cm

Chassi: Vip 20 inkl. nackstag

Ställbara sängar



Vår miljöfilosofi

Vårt hjärta slår för miljön. Därför är Hildings sängar till- 
verkade med extra omsorg. Vi ställer höga krav på våra 
leverantörer både sett till materialens kvalitet och sättet de 
produceras. Vår Svanenmärkning är ett bevis på att vi har 
lyckats – från materialval och produktion, till transport 
och återvinning. Men vi är också måna om att du ska 
hitta en säng du trivs med och kan använda länge.  
Först då blir vår cirkel sluten.

Läs mer om våra märkningar på hilding.nu

RÅMATERIAL

PRODUKTION

TRANSPORTANVÄNDNING

ÅTERVINNING



Läs gärna mer om våra produkter 
på vår hemsida. Där hittar hela vårt 

sortiment, fullständig fakta, våra 
återförsäljare och alla nyheter.

hilding.nu


