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Sengen er typisk det møbel i hjemmet som bruges i flest timer gennem døgnet. Det betyder at sengen udsættes for et stort slid, og det er derfor vigtigt 
at man vedligeholder sin seng bedst muligt. Både levetiden, komforten og sundheden afhænger i høj grad af at man følger denne vejledning. For på den 
måde at sikre at man får mest mulig ud af sin seng.

OPSTILLING OG PLACERING
Når sengen opstilles, så bør man ikke stille sengen helt op af en ydervæg, da det kan give fugtproblemer. Skal sengen stå op af en væg, så bør man have 
nogle centimeter mellem væg og madras. Har sengen et midterben, så er det vigtigt at dette justeres så det støtter sengen midtpå under brug.
Sengen udsættes for en stor mængde fugt fra kroppen i løbet af natten. Derfor bør man undgå at dække sengen til når den ikke bruges. Sengen skal 
helst kunne komme af med fugten og tørre i løbet af dagen, mens man ikke bruger sengen. Ligeledes bør man i vinterhalvåret sørge for at rummet er 
opvarmet for at sikre at sengen kan tørre og man undgår de problemer som fugt kan lede til. Ønsker man at sove for åbent vindue, så kan man med 
fordel åbne igen inden man går i seng.
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De fleste af vores senge er med en vaskbar topmadras. Er topmadrassen vaskbar, så fremgår der en vaskeanvisning på den. Og på vaskbare topmadrasser, 
der er det generelt vigtigt at vaskeanvisning altid overholdes, herunder at man ikke bruger tørretumbler. Og at man når betrækket kommer ud af vaske-
maskinen, strækker dette gentagne gange i begge retninger. Husk altid at indlægget i topmadrassen ikke tåler lys. Dette må derfor aldrig hænges udenfor 
mens man vasker betrækket. – Dette gælder i særdeleshed indlæg i latex. Selvom betrækket er vaskbart, så anbefaler vi at man bruger eksempelvis 
en rullemadras til at beskytte madrassen.

Alle vores senge og madrasser er vendbare på et eller flere leder. Det er vigtigt at man vender alle delene, herunder bundmadrasser, springmadrasser 
og topmadrasser hyppigt. Vi anbefaler at man gør dette en gang om måneden for at fordele sliddet på hele sengen bedst muligt. Vender man ikke 
madrasserne, så vil man primært få slid og sætning hvor man ligger med overkroppen. Ligeledes kan madrasser slides ud af facon på kanterne, særligt 
på dobbeltsenge hvis ikke madrasserne byttes rundt og slides jævnt. På fjedermadrasser kan man med fordel stille dem på siden, og banke dem let i 
forbindelse med man vender dem. Det vil ofte medvirke til at man får madrasserne til at bibeholde deres facon.

Der opstår sætning i alle vores senge under brug, og ligeledes vil man typisk opleve at komforten under brug kommer til at føles lidt blødere. Sætning i 
madrasser sker typisk mest i betrækket/quiltningen, dernæst i skummet og mindst i fjedrene. Som oftest vil dette gå hurtigst når sengen er helt ny, og 
der vil komme til at ske en højdereduktion der hvor sengen primært udsættes for kroppens tryk. En højdereduktion over tid på 5-10% er ikke unormalt. 
Konkret hvor meget afhænger af madraskonstruktionens højde, vedligeholdelse, materialer m.v. 

Da madrasser er lavet af fleksible materialer, så er alle mål på madrasser ca. mål. Der vil altid være en tolerance på nogle procent.
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