
Optimal sömn för  
unga resande idrottare



Sömn och prestation
• En god natts sömn är viktig för att kunna prestera följande 

dag. När man är iväg på sportaktiviteter, läger eller andra 
fria aktiviteter är sömn viktigt!

• Bed To Go är en bärbar madrass som ger utomordentlig 
komfort samtidigt som den är enkel att ha med sig till  
miljöer där en vanlig typ av säng inte är tillgänglig. 

• Bed To Go tillhandahåller helt enkelt unga resande idrotta-
re den bästa sömnkomforten de kan få när de är hemifrån.

Optimal sömn för 
unga resande idrottare
HÖGSTA SÖMNKOMFORT
• Överlägsen liggkomfort för denna typ av produkt
• Stabil komfort under hela natten
• Bäst lämpad för personer upp till 100 kg
• Behåller värmen också på kalla underlag
• Högkvalitativa material som håller över tiden

ENKEL ATT TA MED OCH ANVÄNDA
• Kan bäras som ryggsäck eller fastsatt på en rullväska
• Helt integrerad väska som är enkel att öppna/stänga
• Plastficka på kortsidan med plats för namnlapp 

INTEGRERAD FÖRVARING AV LAKAN OCH KUDDE
Bed To Go har tillräckligt med utrymme för att  
ta med sängkläder 



Enkel att använda
UPPACKNING AV MADRASSEN

PACKA IHOP MADRASSEN

Ligg på golvet med  
dragkedjan uppåt

Öppna dragkedjan till  
vänster och höger samt spänn 
upp kardborrebandet

Rulla ut madrassen

Färdig att använda!

Rulla ihop madrassen Sitt på madrassen och  
spänn fast kardborrbandet

Stäng dragkedjan först  
från ena hållet

Fortsätt att stänga madrassen 
från andra hållet

Dragkedjorna möts på  
mitten av madrassen. 

VIKT

4 kg

PACKAD STORLEK

Höjd: 70 cm

Diameter: 44 cm

Det finns utrymme för kudde och täcke 
 i mitten av madrassen

STORLEK VID ANVÄNDNING

Längd: 190 cm

Bredd: 70 cm

KOMFORT OCH MATERIAL

Bäst komfort upp till 100 kg

Foam (8 cm)

Övre lager(2 cm): Visco 50 kg

Bas lager(6 cm): PU 25 kg 120 N

 Liggyta: Stretch tyg

 Yttre yta/Yta under madrassen: 
”Easy-clean” nylon

Fakta
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BED TO GO madrasser  
användes av alla deltagare under  

SvFFs Elitläger/Utvecklingsläger 2016-2018.


