


 Vi møder den hver dag.  Naturen.

 De fleste af os bliver inspireret af den. Farverne. Mangfoldighederne. Kræfterne i den.

 Og så er der roen. Renheden. Der er stilheden. Naturen forlanger ikke noget af os. 

 Måske er det derfor, vi har det bedst, når ting føles naturlige. Eller når noget opleves som det naturligste i verden. 

 Uden tilsætning. Uden anstrengelse. Uden en masse forklaringer.  Det naturlige er indlysende.

 Det naturlige er oplevelsen af, at intet kan være anderledes. At alting bare passer. Fra den ene natur til den anden. 

 Derfor er det naturlige valg altid et godt valg. For endnu flere vil det – helt naturligt – også være det bedste valg.
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Hemmeligheden bag naturlig god søvn.

Det er svært at forestille sig. Men hemmeligheden bag Dunlopillo  
og naturlig god søvn tager sin begyndelse i 1929 i et køkken i London. 
Her fandt den britiske videnskabsmand, E. A. Murphy ud af, at hvis han 
piskede rågummi fra gummitræer på en bestemt måde og derefter 
bagte det ved en bestemt temperatur, fik han et unikt materiale,  
der automatisk formede sig efter kroppen. Et materiale, der både  
var usædvanlig åndbart og slidstærkt. 

På den baggrund udviklede Dunlopillo sæder til fly, motorcykler,  
parlamenter og andre steder, hvor det var vigtigt at sidde bekvemt  
i længere tid. Siden fulgte puder og madrasser, der løbende blev  
anerkendt af hospitaler og rygeksperter verden over for deres særlige 
egenskaber. Det unikke naturmateriale var nemlig ikke kun dejligt at  

ligge på. Det viste sig også at aflaste menneskers nakke, ryg og  
skuldre på en hidtil uset måde. 

Det, Dunlopillo, du kender i dag, er en videreudvikling og fortsat  
perfektionering af den originale opskrift fra 1929. Målet er nu  
som dengang at levere det bedste af det bedste. Alle materialer  
i vores senge er derfor omhyggeligt udvalgt med blik for kvalitet,  
holdbarhed, komfort og miljø. Vi kan i den sammenhæng tilføje,  
at den naturlatex og alt det træ, vi anvender, kun kommer fra  
bæredygtige og øko-certificerede plantager. 

Det er et spørgsmål om omtanke. Ligesom det er spørgsmål om  
– nat efter nat – at sikre dig den søvn, du naturligt har brug for. 
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En ny seng er en investering mange år frem. Det gør det ikke 
mindre vigtigt at vælge rigtigt. Det begynder med madrassen 
– men der er flere elementer, der har stor betydning for, hvor 
frisk og naturlig veludhvilet du føler dig, når du står op.  

Råd til at vælge rigtigt.

1. Madrassen.
Madrassen er helt afgørende. Du skal vælge den  
madras, der giver dig og din krop præcis den komfort 
og støtte, du har brug for. Dunlopillo tilbyder tre serier 
af madrasser med forskellige egenskaber – Natura,  
Balance og Harmoni. Hvilken serie der passer dig 
bedst, finder du kun ud af ved at besøge en butik  
og mærke efter. 

2. Fastheden.
Madrassens fasthed er også meget afgørende for  
din individuelle komfort. Du kan hos Dunlopillo vælge 
mellem 3 forskellige fastheder: Medium, fast og ekstra 
fast. Nogle gange kan en ny madras og den valgte 
fasthed kræve længere tilvænning. Derfor har du  
altid 60 dages ombytningsret – og mod et gebyr  
mulighed for at bytte til en anden fasthed. 

3. Sengetypen. 
Når du vælger din nye seng, skal du tage stilling til 
sengetypen. Der findes 3 typer: box-senge, continental- 
senge og elevations-senge. Box-sengen er den enkle 
og populære kvalitetsløsning. Continental-sengen 
er til dig, der vil have flere lag madrasser og øget 
komfort, mens elevations-sengen er valget, hvis du 
vil have mulighed for at aflaste særlige områder eller 
bruger sengen til at læse eller se tv.

4. Topmadrassen.
Når du har valgt sengen, bør du i naturlig forlængelse 
overveje en god topmadras. Den er ikke blot i stand til 
at yde ekstra støtte og komfort. Den er også i stand til 
at forlænge din sengs levetid med flere år. Der findes 
lige så mange topmadrasser, som der findes senge, 
så du skal vælge den topmadras, der passer til  
dine behov.

5. Materialet. 
Materialet af madrassen spiller en lige så vigtig rolle. 
Det er din garanti for et sundt og behageligt senge- 
klima. Vælg altid materialer, der er certificerede  
åndbare, allergivenlige og slidstærke. Dunlopillo er 
af samme grund udviklet af naturmaterialer for at 
imødekomme dette.

6.Puden.
Sidst men ikke mindst er der puden. Den skal hjælpe 
med at støtte dit hoved og aflaste din nakke hele  
natten igennem. Dunlopillo har et bredt udvalg af 
puder, der bygger på samme naturlige principper  
som madrasserne. 
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Den naturlige fornemmelse. 
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Med Natura får du en stilren senge-serie udviklet af de bedste  

naturmaterialer. Natura er astma- og allergivenlig og med syv unikke  

komfortzoner tilpasser madrasserne sig naturligt din krop, uanset  

hvordan du ligger. Alle sengene er betrukket med det eksklusive stof,  

Dunlopillo Clima, der er åndbart og nemt at vedligeholde. 

Natura er det oplagte valg, når du ønsker en enkel og elegant seng  

med en naturlig, fast komfort.
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Natura Box indeholder en 16 cm naturlatex-kerne og 
har 7 unikke komfortzoner, så madrassen altid tilpasser 
sig din krop. Leveres med det åndbare og slidstærke  
betræk, Dunlopillo Clima. Mulighed for udskiftning af 
naturlatex-kerne. 

Størrelser: 80 x 200 / 90 x 200 / 90 x 210 / 120 x 200 / 140 x 200  
160 x 200 / 180 x 200 / 180 x 210
Fasthed: Medium, fast eller ekstra fast
Farver: Clima sort
Inklusiv topmadras

B O X

Natura Deluxe kommer med 16 cm naturlatex-kerne, 
7 unikke komfortzoner samt 5 cm indbygget topmadras 
for yderligere komfort. Elevationsbunden er med 39 top-
hængte og fjedrende lameller. Alle bevægelige dele er 
af metal og sikrer maksimal stabilitet og lydløs elevation. 
Der er også integreret nakkeløft for bedre støtte. Leveres 
med det åndbare og slidstærke betræk, Dunlopillo Clima.

Størrelser: 80 x 200 / 90 x 200 / 90 x 210 / 160 x 200 / 180 x 200  
180 x 210 
Fasthed: Medium, fast eller ekstra fast 
Farver: Clima sort

D E L U X E

Natura Elevation er med 16 cm vendbar naturlatex-kerne og 7  
unikke komfortzoner, der gør, at madrassen altid tilpasser sig din  
krop. Elevationsbunden har 39 tophængte og fjedrende lameller.  
Alle bevægelige dele er af metal og sikrer maksimal stabilitet og  
lydløs elevation. Der er også integreret nakkeløft for bedre støtte.  
Leveres med det åndbare og slidstærke betræk, Dunlopillo Clima.

Størrelser: 80 x 200 / 90 x 200 / 90 x 210 / 120 x 200 / 140 x 200 / 160 x 200   
180 x 200 / 180 x 210 
120 x 200 og 140 x 200 leveres med 26 tophængte lameller  
Fasthed: Medium, fast eller ekstra fast 
Farver: Clima sort 
Inklusiv topmadras

E L E V A T I O N

Natura Box Elevation indeholder 16 cm naturlatex-kerne og 7 unikke 
komfortzoner, så madrassen altid tilpasser sig din krop. Sengen 
samler madras og seng i ét design. Det gør, at naturlatex-kernen altid 
ligger fast. Alle bevægelige dele er af metal og sikrer maksimal stabilitet 
og lydløs elevation. Der er også integreret nakkeløft for bedre støtte. 
Leveres med det åndbare og slidstærke betræk, Dunlopillo Clima.

Størrelser: 80 x 200 / 90 x 200 / 90 x 210 / 160 x 200 / 180 x 200 / 180 x 210 
Fasthed: Medium, fast eller ekstra fast 
Farver: Clima sort 
Inklusiv topmadras

B O X  E L E V A T I O N

Natura Continental er med 16 cm naturlatex-kerne samt 
ekstra komfortlag i den nederste del for yderligere komfort. 
Den nederste samt øverste del er samlet i hvert sit madras-
betræk i hele sengens bredde, med mulighed for at kombi-
nere fasthed. 7 unikke komfortzoner gør, at madrassen altid 
tilpasser sig din krop. Leveres med det åndbare og slid- 
stærke betræk, Dunlopillo Clima. Mulighed for udskiftning 
af naturlatex-kerne.  

Størrelser: 180 x 200 / 180 x 210 
Fasthed: Medium, fast eller ekstra fast 
Farver: Clima sort
Inklusiv topmadras

C O N T I N E N TA L
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Den komfortable fornemmelse.
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Balance er en ny og unik serie af senge, der kombinerer alle de  

gode egenskaber fra naturlatex med et særligt komfortabelt lag  

af pocket-fjedre. Balance er astma- og allergivenlig og med  

syv komfortzoner er du samtidig sikker på, at madrassen altid  

tilpasser sig din krop. Alle sengene i serien er betrukket med  

kraftige kvalititetstoffer, der er nemme at vedligeholde. 

Balance er med sine pocket-fjedre skræddersyet til dig,  

der ønsker gennemtænkt komfort – samt sengehåndværk  

et stykke ud over det sædvanlige.
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Vælg din type Balance. 

Balance Box indeholder en 16 cm naturlatex-kerne og har  
7 unikke komfortzoner, så madrassen altid tilpasser sig din  
krop. Et særligt lag af pocket-fjedre sørger for yderlige komfort  
og bevægelsesfrihed. Leveres med kraftige kvalitetsstoftter,  
der er nemme at vedligeholde. Mulighed for udskiftning af  
naturlatex-kerne.

Størrelser: 80 x 200 / 90 x 200 / 90 x 210 / 120 x 200 / 140 x 200 / 160 x 200  
180 x 200 / 180 x 210
Fasthed: Medium, fast eller ekstra fast
Farver: Clima sort, Stone, Antracit 
Inklusiv topmadras

B O X

Balance Continental er med 16 cm naturlatex-kerne og ekstra komfortlag,  
samt pocket-fjedre i det nederste lag for yderligere komfort og bevægelses- 
frihed. Den nederste samt øverste del er samlet i hvert sit madrasbetræk  
i hele sengens bredde, med mulighed for at kombinere fasthed.  
7 unikke komfortzoner gør, at  madrassen altid tilpasser sig din krop. Leveres 
med kraftige kvalitetsstoffer, der er nemme at vedligeholde. Mulighed for 
udskiftning af naturlatex-kerne. 

Størrelser: 180 x 200 / 180 x 210
Fasthed: Medium, fast eller ekstra fast
Farver: Clima sort, Stone, Antracit 
Inklusiv topmadras

C O N T I N E N TA L

Balance Box Elevation indeholder 16 cm naturlatex-kerne, et særligt lag af fjedrepockets 
samt 7 unikke komfortzoner, så madrassen altid tilpasser sig din krop. Sengen samler madras 
og seng i ét design. Det gør, at naturlatex-kernen altid ligger fast. Alle bevægelige dele er af 
metal og sikrer maksimal stabilitet og lydløs elevation. Der er også integreret nakkeløft for 
bedre støtte. Leveres med kraftige kvalitetsstoftter, der er nemme at vedligeholde.

Størrelser: 80 x 200 / 90 x 200 / 90 x 210 / 160 x 200 / 180 x 200 / 180 x 210
Fasthed: Medium, fast eller ekstra fast
Farver: Clima sort, Stone, Antracit 
Inklusiv topmadras

B O X  E L E V A T I O N
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Den eksklusive fornemmelse. 
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Harmoni er den elegante og eksklusive serie, der tager brugen af 

 naturmaterialer til det højeste niveau. Her er der tænkt på alt,  

der kan øge din oplevelse af velvære og luksus – også en ekstra høj 

naturlatex-kerne og syv unikke komfortzoner, der gør, at madrassen 

 automatisk  tilpasser sig din krop. Alle sengene i serien er betrukket  

med kraftige kvalititetstoffer, der er nemme at vedligeholde.

Harmoni er skræddersyet til dig, der foretrækker en lækker komfort  

– og som vil have kompromisløst håndværk ned i hver eneste detalje. 
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Harmoni er med hele 18 cm vendbar naturlatex-kerne og syv unikke komfortzoner, der 
gør, at madrassen altid tilpasser sig din krop. Elevationsbunden har 39 tophængte, fjed- 
rende og justerbare lameller med skulderzone. Alle bevægelige dele er af metal og sikrer 
maksimal stabilitet og lydløs elevation, samlet i en ekstra høj fuld-polstret ramme. Der  
er også integreret nakkeløft for bedre støtte. Leveres med et udvalg af kraftige kvalitets-
stoffer, der er nemme at vedligeholde. Dertil kommer eksklusiv touch fjernbetjening. 

Størrelser: 80 x 200 / 90 x 200 / 90 x 210 / 160 x 200 / 180 x 200 / 180 x 210
Fasthed: Medium, fast eller ekstra fast
Farver: Clima sort, Stone, Antracit 
Inklusiv topmadras

Harmoni Box Elevation indeholder hele 18 cm naturlatex-kerne samt syv unikke 
komfortzoner, så madrassen altid tilpasser sig din krop. Sengen samler madras 
og seng i ét design. Det gør, at naturlatex-kernen altid ligger fast. Alle bevægelige 
dele er af metal og sikrer maksimal stabilitet og lydløs elevation, samlet i en ekstra 
høj fuld-polstret ramme.  Der er også integreret nakkeløft for bedre støtte.  
Leveres med et udvalg af kraftige kvalitetsstoffer, der er nemme at vedligeholde. 
Dertil kommer eksklusiv touch betjening.

Størrelser: 80 x 200 / 90 x 200 / 90 x 210 / 160 x 200 / 180 x 200 / 180 x 210
Fasthed: Medium, fast eller ekstra fast
Farver: Clima sort, Stone, Antracit 
Inklusiv topmadras

E L E V A T I O N B O X  E L E V A T I O N

Harmoni Box er med hele 18 cm naturlatex-kerne og syv unikke komfort- 
zoner, så madrassen altid tilpasser sig din krop. Den fremstår med gennem- 
førte detaljer og leveres med et udvalg af kraftige kvalitetsstoffer, der er 
nemme at vedligeholde. Madrassen er naturligvis vendbar. Mulighed for 
udskiftning af naturlatex-kerne.

Størrelser: 80 x 200 / 90 x 200 / 90 x 210 / 120 x 200 / 140 x 200 / 160 x 200   
180 x 200 / 180 x 210
Fasthed: Medium, fast eller ekstra fast
Farver: Clima sort, Stone, Antracit 
Inklusiv topmadras

B O X

Harmoni Continental har hele 18 cm naturlatex-kerne samt ekstra komfort- 
lag i den nederste del, og inklusiv syv unikke komfortzoner, der gør, at 
madrassen altid tilpasser sig din krop. Den nederste samt øverste del er 
samlet i hvert sit madrasbetræk i hele sengens bredde, med mulighed for at 
kombinere fasthed. Leveres med et udvalg af kraftige kvalitetsstoffer, der er 
nemme at vedligeholde. Mulighed for udskiftning af naturlatex-kerne.

Størrelser: 180 x 200 / 180 x 210
Fasthed: Medium, fast eller ekstra fast
Farver: Clima sort, Stone, Antracit 
Inklusiv topmadras

C O N T I N E N TA L

Vælg din type Harmoni. 
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S U P P L E M E N T
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Dunlopillos topmadrasser er udviklet af rene, øko-certificerede  
naturmaterialer og udviklet efter samme høje kvalitetsprincipper  
som madrasserne. De tilpasser sig din krop og transporterer  
fugten væk, så du kan sove trygt og godt. 
 
Alle topmadrasser fra Dunlopillo indeholder Quollofill i betrækket,  
som er antibakteriel, øger ventileringen og holder formen bedre.

Topmadrasser.

Cool topmadras.
Cool er en topmadras, der ikke bare tilpasser 
sig din krop, men også din kropstemperatur 
og holder dig og din seng tør og behagelig hele 
natten igennem. Den temperaturregulerende 
funktion aktiveres kun, når temperaturen sti-
ger. Topmadrassen er let at vedligeholde med 
delbar lynlås. Vaskbar ved 40 grader. 

Air topmadras.
Air er en topmadras, der både tilpasser sig din  
krop og din kropstemperatur. Det får dig til at ligge 
godt, tørt og behageligt hele natten igennem.  
Den temperaturregulerende funktion aktiveres 
kun, når temperaturen stiger. Topmadrassen inde  
holder 6 cm naturlatex samt et 2 cm særligt air-
flowlag for bedre luftgennemstrømning. Let at ved- 
lige holde med delbar lynlås. Vaskbar ved 40 grader.

Harmoni topmadras
Harmoni topmadras har en støttende kerne  
af 5 cm naturlatex. Harmoni topmadrasser  
har et ekstra blødt quiltet og trenset betræk, 
som giver en eksklusiv fornemmelse.  
Topmadrassen har møbelstof i siden for et 
sammenhængende udtryk til Harmoni-serien. 
Fås med møbelstof i Stone eller Antracit. 

Natura topmadras.
Natura topmadrassen med hvid eller sort 
Clima tekstil på siden har en 5 cm kerne af 
naturlatex, der sørger for støtte og aflastning 
af kroppen. De naturlige materialer sikrer 
maksimal åndbarhed. Kernen af naturlatex 
er betrukket med blødt guiltet betræk, der er 
aftageligt i 2 dele og vaskbart ved 60 grader. 

Størrelser:
Natura White: 70x200 / 80x200 / 85x190 
85x200 / 90x200 / 90x210 / 120x200 / 140x200 
160x200 / 180x200 / 180x210

Natura Black: 80x200 / 90x200 / 90x210 / 120x200 
140x200 / 160x200 / 180x200 / 180x210

Fås også som duo

Størrelser:
80x200 / 90x200 / 90x210 / 120x200 
140x200 / 160x200 / 180x200 / 180x210

Fås også som duo

Størrelser: 
80x200 / 90x200 / 90x210 / 120x200
140x200 / 160x200 / 180x200 /180x210

Fås også som duo

Størrelser: 
80x200 / 90x200 / 90x210 / 120x200 140x200 
160x200 / 180x200 / 180x210

Duo topmadras
Duo topmadras har en støttende kerne af 5 cm Dunlopillo naturlatex. Den er specielt 
udviklet til elevationssenge og giver dig følelsen af at ligge i én seng – samtidig med 
at du har mulighed for individuel elevation. Betrækket er aftageligt og vaskbart.

Modeller: Natura White / Natura Black / Cool / Air
Størrelser: 160x200 / 180x200 / 180x210
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Ergo.

Luksuspuden fra Dunlopillo med blødt dunbetræk 
over kernen af naturlatex. Den indbyggede latex-
kerne er vendbar og øger komforten. 

Contour.

Anatomisk pude, der understøtter nakke og 
skuldre og giver en perfekt hovedstøtte. Puden er 
selvventilerende, hvilket sikrer et optimalt klima. 

Premium.

Fyldig og allergivenlig pude. Den naturligt fremstillede 
latex bevarer sin form år efter år, uanset hvordan du 
ligger på den. Premium-puden findes i 3 varianter: 
Soft, medium og fast. 

Original.

Den originale naturlatexpude, der har en ekstra 
blød komfort og samme gode egenskaber som 
Premium. 

Square.

Anatomisk pude med ekstra blød komfort. Pudens 
form giver en mere stabil nakkestøtte og har kant-
støtte, som vinkler hovedet korrekt, når man ligger 
på siden. Puden kan vendes på to måder. 

Travel.

Rejsepuden har samme egenskaber som Premium. 
Den er designet til at tage med på farten – til vands, til 
lands og i luften. Puden har en praktisk velcrolukning, 
der gør den nem at rulle sammen og have med overalt.

Vores puder er fremstillet i naturmaterialer, der sikrer maksimal 
aflastning og komfort til nakke, hoved og skuldre. Naturmaterialerne 
og den håndværksmæssige forarbejdning sørger samtidig for, at de 
holder formen i lang tid. Samtlige puder er vaskbare op til 60 grader. 

Puder.
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Gavle.

Vi har 4 forskellige sengegavle. De er designet, 
så de matcher vores forskellige serier – og er 
fremstillet i udsøgte kvalitetsmaterialer. 

Tekstiler.

Vores senge fås med flere forskellige tekstiler og i  
flere farver. Alle tekstiler er slidstærke, åndbare, lette 
at vaske og skabt til at klare hverdagens udfordringer. 

Ben.

Sengens ben er en stor del af det samlede udtryk.  
Vælg mellem vores forskellige ben og få præcis det 
udtryk, der passer til dig og din stil i soveværelset. 

Med skræddersyet tilbehør fra Dunlopillo er det nemt at sætte 
dit helt eget personlige aftryk og sammensætte en løsning,  
der passer til soveværelset.

Se hele udvalget på dunlopillo.dk

Tilbehør.
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Dunlopillo · Fabriksvej 13 · 7760 Hurup/Thy · Tel +45 82 13 30 60 · dunlopillo.dk 

– A part of the Hilding Anders Family –

Naturligt materiale.
Vi benytter os af de bedste materialer,  

som naturen selv producerer. Intet andet. 

15 års garanti.
Kvalitet forpligter. Naturligvis. Derfor får du altid  

15 års garanti på vores madrasser.

 
Åndbar. 

Vores madrasser er skabt af åndbare  naturmaterialer.  
Det sikrer dig et sundt sengeklima året rundt.  

Allergivenlig. 
Du sover bedre i et rent miljø. Derfor er alle vores madrasser  

helt i gennem naturlige og allergivenlige.

 
Syv komfortzoner.

Vores madrasser kommer med syv unikke zoner og er skabt,  
så de naturligt former sig efter din krop.
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