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For Dunlopillo ligger det i vores historie at tage  
hensyn til naturen og miljøet i produktionen af den 
kendte Dunlopillo kvalitet. Derfor er det væsentligt 
for os at bidrage til Den Danske Naturfond, der 
deler vores værdisæt om en grøn fremtid.

Seng på forsiden:  
Dunlopillo Passion Kontinental 

Sand. Side gavl. Supreme topmadras.  
Black ben 10 cm.
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Det er svært at forestille sig, men hemmeligheden bag 
Dunlopillo og naturlig god søvn tager sin begyndelse i 
1929. Her opfandt den britiske videnskabsmand, E. A. 
Murphy, naturlatex. Et materiale der automatisk former  
sig efter kroppen.

På den baggrund udviklede Dunlopillo først sæder til fly, 
motorcykler og parlamenter, hvor det var vigtigt at sidde 
bekvemt i længere tid. Siden fulgte puder og madrasser, 
der blev anerkendt af hospitaler og rygeksperter verden 
over. Det unikke naturmateriale viste sig at aflaste nakke, 
ryg og skuldre på en hidtil uset måde. 

Dét 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 nøje udvalgt 
med blik for kvalitet, holdbarhed, komfort og miljø. 

VI SKAL TILBAGE TIL 
1929 FOR AT FINDE 
HEMMELIGHEDEN BAG 
NATURLIG GOD SØVN
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Produktionen af en Dunlopillo seng bygger på mere end 
90 års erfaring. Erfaring der har givet Dunlopillo et ry som 
et af verdens mest elskede og førende producenter af 
senge i naturlatex. 

For det er netop naturlatex, der har banet vejen for den 
naturligt gode søvn. Hver madraskerne er af naturlatex 
og støbes i en særlig form – en ad gangen. Dette er 
karakteriserende for den omhyggelige produktion af 
Dunlopillo. 

Alle Dunlopillo senge er skabt af erfarne hænder på 
vores danske fabrik i Thy. Her har vi en lokal forankret 
produktion, som går generationer tilbage. For vi holder af, 
at det er levende hænder, der laver vores senge. Således 
kan du se og mærke det gode håndværk i hver en detalje.

SKABT AF ERFARNE 
HÆNDER I THY
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DUNLOPILLO STÅR FOR KVALITET 
OG OMTANKE FOR MILJØET
For Dunlopillo ligger det i vores historie at tage hensyn til naturen og miljøet i pro-
duktionen af den kendte Dunlopillo kvalitet. Alle Dunlopillo senge er fremstillet på 
bæredygtig vis, idet vi kun benytter teknikker, der ikke belaster miljøet.

Dunlopillos naturlatex fremstilles af saften fra gummitræer i FSC godkendte planta-
ger. Det betyder, at alle Dunlopillo senge er produceret med materialer fra økolo-
gisk, socialt og økonomisk ansvarligt forvaltede skove. Indholdet i én Dunlopillo ma-
dras svarer til 800 dages tapninger fra ét gummitræ. Træerne kan bruges til tapning i 
ca. 32 år, men et træ får typisk lov til at stå i plantagen til det er over 100 år gammelt. 
De fældede gummitræer bliver altid erstattet med et nyt i Dunlopillos plantager for 
at sikre en bæredygtig produktion.

Vores plantager er tilmed miljøbeskyttende, idet alle gummitræer verden over neu-
traliserer over 90 millioner CO2 om året. De absorberer kuldioxid fra atmosfæren og 
bidrager til at reducere den globale opvarmning.

Naturlatex er derfor en gave fra og til naturen. Det naturlige valg for din søvn og dit miljø.

Dunlopillos naturlatex fremstilles af saften fra gummitræer i FSC godkendte plantager. 
Billedet viser et gummitræ, der er ved at blive tappet. 
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DAGEN BEGYNDER OM NATTEN
Vi har alle sammen mange bolde i luften. Livet er skønt og nogle gange hektisk. Det koster kræfter at følge med. Derfor 
er det vigtigt, at du får ladet ordentligt op om natten, fordi den naturligt gode søvn er nøglen til større dagligt overskud.

Prioritér din nattesøvn 
Du sover ca. 1/3 af livet, og det er der god grund til. Søvnen er en 
kompleks proces, hvor både krop og hjerne arbejder på højtryk 
for at ruste hver eneste celle til at kunne fungere optimalt den 
kommende dag. Netop derfor er det vigtigt, at du prioriterer  
din nattesøvn.

Gør en effektiv indsats og sæt det som dit mål at opnå 
søvnforskernes råd om 7-9 timers søvn. Første skridt mod en 
dybere nattesøvn er valget af den rette seng. Hvis du prioriterer 
din nattesøvn, vil du hurtigt opleve, hvordan din livskvalitet 
forbedres.

Søvn er din gratis medicin
En god nattesøvn er helt afgørende for vores sundhed og trivsel. 
Om natten producerer vores krop forskellige hormoner, der 
genopbygger både krop og hjerne. Her styrkes dit immunforsvar, 
og din risiko for bl.a. diabetes, fedme, åreforkalkning og 
hjertekarsygdomme reduceres.

Din nattesøvn styrker også din hukommelse og indlæringsevne, 
idet du om natten lagrer dagens mange informationer og indtryk 
korrekt. Samtidig har søvn en betydelig effekt på din psyke. 
Vågner du op frisk og veludhvilet, har du langt mere overskud og 
er i bedre humør.

Lær din søvncyklus at kende
Du har 4 søvnfaser, som kører i ring natten igennem. Denne 
søvncyklus varer i alt mellem 90 og 110 minutter og bliver ved 
4-6 gange, indtil du vågner. Den første fase består af en mild døs, 
hvor din bevidsthed langsomt lukker ned. I anden fase har du ikke 
længere forbindelse til din bevidsthed, og din puls er faldet. 

I den tredje fase befinder du dig i den dybeste søvn. Din krop 
slapper helt af og restituerer. I fjerde og sidste fase når du REM-
søvnen. I de første faser opnår du en fysisk restitution, mens 
den psykiske og følelsesmæssige restitution finder sted i sidste 
del af natten. Søvnens 4 faser understreger vigtigheden af en 
sammenhængende og dyb søvn for din sundhed og velvære. 

Sov godt – sådan
For at opnå en god nats søvn bør du have faste sengetider 
og geare ned i tiden op til. Sluk fjernsynet og mobilen, undgå 
koffeinholdige drikke, skru ned for lyset, læs en god bog eller tag 
et afslappende bad. Således forbereder du kroppen på at falde 
til ro. 

Indret dit soveværelse til at være en bekymringsfri zone uden 
stimuli, som kan sætte gang i stresshormonerne. Luft ud og hold 
temperaturen i soveværelset på 13-18 grader. Sidst men ikke 
mindst bør du investere i en god seng, som tilpasser dig din krop 
for optimal komfort og støtte.  
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Det naturlige valg siden 1929

Dunlopillo Passion Box Elevation
Lysgrå. Button gavl. Supreme Duo topmadras. 
Curve ben i olieret eg 12 cm.  
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OPLEV DEN UNIKKE 
DUNLOPILLO SØVN
Vi benytter os af de bedste materialer, som naturen 
selv producerer, for den bedste og mest omfavnende 
søvnoplevelse. Intet andet. Få en forbedret søvnkvalitet 
med den fleksible, åndbare og allergivenlige naturlatex 
inddelt i syv komfortzoner. Læs mere om Dunlopillos 
unikke egenskaber på de kommende sider. 

Allergivenlig
Du sover bedre i et rent miljø. 
Derfor er alle vores madrasser 
skabt i naturlige materialer, 
hvilket gør dem helt igennem 
allergivenlige.

Naturlige materialer
Vi benytter os af de bedste 

materialer, som naturen selv 
producerer. Få en forbedret 
søvnkvalitet med naturlatex.

Syv komfortzoner
Vores madrasser kommer med 

syv unikke komfortzoner. De 
former sig naturligt efter din 

krop og giver individuel støtte.

Fleksibel
Intet materiale til sengen er 

så fleksibelt som Dunlopillos 
naturlatex. Du får den mest 

støttende og aflastende søvn, 
uanset kropstype.

Åndbar
Vores madrasser er skabt af 
åndbare  naturmaterialer. Det 
sikrer dig et sundt sengeklima 
året rundt, samt en roligere 
nattesøvn.

15 års garanti
Kvalitet forpligter. Naturligvis. 
Derfor får du altid 15 års 
garanti på vores madrasser. 
Garantien gælder hele 
madrassen.
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7 KOMFORTZONER SIKRER  
OPTIMAL STØTTE TIL DIN KROP
Vores madrasser kommer med syv unikke komfortzoner frem for de gængse fem. Disse er med 
differentieret fasthed, alt efter hvor din krop har brug for støtte og aflastning. Madrassen former 
sig naturligt efter din krop, så du altid sover i en sund og ergonomisk korrekt liggestilling med 
støtte til lænd og dybde til skuldre. 

7 komfortzoner

DUNLOPILLOS FLEKSIBLE NATURLATEX 
GARANTERER INDIVIDUEL KOMFORT
Intet materiale til sengen er så fleksibelt som Dunlopillos naturlatex. Det tager form efter kroppens 
konturer og sikrer individuel komfort, uanset hvordan du ligger. Du får stor bevægelsesfrihed og 
kan skifte sovestilling i løbet af natten, hvilket er anbefalet af søvneksperter. Naturmaterialet egner 
sig især til elevationssenge, da det svøber sig til sengen og giver en unik støtte, uanset om sengen 
er eleveret eller ej. 

Fleksibilitet

MEDIUM
HOVEDZONE

BLØD
SKULDERZONE

FAST
LÆNDEZONE

MEDIUM
HOFTEZONE

FAST BLØD MEDIUM
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NATURLIGT MATERIALE TIL  
GAVN FOR DIG OG MILJØET
Gør noget godt for dig selv og miljøet ved at vælge en madras i naturskabte materialer. Indholdet 
i én Dunlopillo madras svarer til 800 dages tapninger fra ét gummitræ i FSC godkendte plantager. 
Træerne bliver over 100 år gamle og erstattes altid med et nyt ved fældning for en bæredygtig og 
CO2-neutraliserende produktion. Dunlopillos naturlatex-kerne er således blandt de mest naturlige 
på markedet, hvilket sikrer dig en forbedret søvnkvalitet i et åndbart og temperaturregulerende 
naturmateriale.

Dunlopillos naturlatex har 
temperaturregulerende  
egenskaber, så du er garanteret  
en afbalanceret nattesøvn. 

Naturlige materialer

MADRASSENS ÅNDBARHED  
GIVER ET SUNDT SENGEKLIMA 
Naturlatex er åndbart. Det sikrer dig et sundt sengeklima året rundt uden temperatursvingninger. 
Dette skyldes naturlatex’ åbne cellestruktur, som er forbundet med hinanden. Du kan frit bevæge 
dig i sengen, og luftgennemstrømningen i madrassen øges. Således kan du slippe af med fugt og 
sved, uden at det optages i madrassen. Dunlopillos naturlatex sikrer dig dermed en roligere søvn i 
et rent og behageligt sovemiljø. 

Åndbar
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Allergivenlig

ALLERGIVENLIGHED SIKRER  
EN SUND OG ROLIG SØVN
Alle vores madrasser er skabt i naturlige materialer, hvilket gør dem helt igennem allergivenlige. I 
produktionen af Dunlopillos naturlatex elimineres proteiner i madrassen ved høj varmepåvirkning. 
Det sikrer, at vores naturlatex er afvisende overfor husstøvmider, skimmel, svamp og bakterier, 
idet de netop har grobund i proteiner. Dunlopillos naturlatex er dermed mere hygiejnisk, hvilket 
sikrer dig et rent og sundt sovemiljø, samt en roligere nattesøvn. 

Dunlopillos naturlatex  
er afvisende overfor  
husstøvmider og bakterier.

15 ÅRS GARANTI FOR DIN  
TRYGHED, NATURLIGVIS!
Kvalitet forpligter. Naturligvis. Derfor kan du være sikker på, at din Dunlopillo seng kan holde 
i årevis. Dette skyldes, at naturlatex er form- og kantstabilt. Madrassen ændrer sig ganske lidt 
gennem årene. Derfor får du altid 15 års garanti på hele madrassen, selv inde på midten  
af sengen. 

15 års garanti
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Polster

LUKSURIØSE 
TEKSTILER I 
BEROLIGENDE 
FARVER
Alle Dunlopillo senge er betrukket med 
eksklusive møbeltekstiler i beroligende 
nuancer. De kraftige kvalitetstekstiler 
er nemme at vedligeholde og 
komplementerer ethvert soveværelse.

LYSGRÅ

SAND

BLÅ

ANTRACIT
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Dunlopillo Pure Box Elevation
Antracit. Butterfly gavl. Luxury topmadras.  
Tube ben i olieret eg 12 cm. 
Se mere på side 36-37.
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DUNLOPILLO PURE
Med Dunlopillo Pure får du en stilren senge-serie udviklet af de bedste naturmaterialer. 
Pure er astma- og allergivenlig, og med syv unikke komfortzoner tilpasser madrasserne sig 
naturligt din krop, uanset hvordan du ligger eller vender madrassen. Betrækket er vaskbart, 
og en lynlås gør det muligt at vende naturlatex-kernen.

Alle Pure senge er betrukket med eksklusive møbeltekstiler og er inklusiv en topmadras i 
naturlatex. Du har mulighed for at opgradere denne for yderligere komfort og støtte. Pure er 
det oplagte valg, når du ønsker en enkel og elegant seng med en naturlig, fast komfort. 

Alle Dunlopillo Pure senge har alle de bedste egenskaber fra Dunlopillos naturlatex med 
en unik opbygning, som sikrer dig en god nattesøvn. Nedenstående ses et udsnit af en 
Dunlopillo Pure Kontinental.

1

2

3

4

Topmadras: Vælg mellem  
5 forskellige topmadrasser med 
5 eller 7 cm naturlatex med eller 
uden Cool betræk.

16 cm Dunlopillo naturlatex inddelt 
i 7 zoner. Madrassen er vendbar.

5 cm naturlatex komfortlag.

12 cm fingertappet træramme.

1

2

3

4

Eksklusiv vatpadding på 
indersiden af betræk for en 
flot og afrundet finish.

Dunlopillo Pure Kontinental

26 27



Dunlopillo Pure Box
Antracit. Pebble gavl 186 cm. 
Supreme topmadras.  
Conus ben i olieret eg 19 cm.

Fuldend din sengs look med den 
moderne Pebble gavl. Gavlen skiller 
sig ud med sin unikke kant i træ, 
som giver varme og elegance til 
soveværelset.
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Dunlopillo Pure 
Kontinental
Sand. Pebble gavl 186 cm.  
Original Cool topmadras.  
Conus ben i olieret eg 14 cm.
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Dunlopillo Pure Deluxe Elevation
Antracit. Pebble gavl. Indbygget 5 cm naturlatex 
topmadras i sengen. Black ben 17 cm.

Få en forbedret nattesøvn med 
Dunlopillo Pure Deluxe Elevation.  
Sengen har en unik, indbygget 
topmadras for en exceptionelt god 
komfort og støtte. Den er perfekt til dig, 
der ønsker en god nattesøvn og  
et stilrent look i soveværelset. 
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Dunlopillo Pure 
Elevation
Lysgrå. Button gavl.  
Supreme Cool topmadras.  
Tube ben i olieret eg 20 cm.

Oplev den naturlige fornemmelse af Dunlopillos 
naturlatex, som former sig efter din krop. 
Den enestående fleksibilitet ved Dunlopillos 
naturlatex gør madrassens opbygning  
ideel til elevationssenge.
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Dunlopillo Pure  
Box Elevation
Blå. Butterfly gavl.  
Supreme Duo topmadras.  
Tube ben i olieret eg 12 cm.
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DUNLOPILLO PURE

Pure Box Elevation
Pure Box Elevation samler madras og hævebund i ét stilrent design. 
Det gør, at naturlatex-kernen altid ligger fast. Sengen er inddelt i 
7 komfortzoner med en 16 cm naturlatex-kerne og et ekstra 5 cm 
komfortlag. Sengen er opbygget af en 12 cm fingertappet, polstret 
træramme. I liggefladen af madrassen er en delbar lynlås, som giver 
bedre mulighed for at vende kernen. Sengen leveres med en elegant 
trådløs fjernbetjening og dertilhørende lomme.

Størrelser: 80x200 / 90x200 / 90x210  
Fasthed: Medium, fast eller ekstra fast 
Farver: Lysgrå, Antracit, Blå og Sand 
Gavle: Curve, Pebble, Button, Side, Butterfly

Pure Kontinental
Pure Kontinental er kendetegnet ved, at sengens to madrasser er 
samlet i ét madrasbetræk. Sengen er inddelt i 7 komfortzoner med 
en 16 cm naturlatex-kerne og et ekstra 5 cm komfortlag. Sengen 
er opbygget af en 12 cm fingertappet træramme. Betrækket på 
liggefladen af madrassen er monteret med delbar lynlås, det betyder 
at det kan lynes af og vaskes. Det giver også mulighed for at vende 
madraskernen. 

 
Størrelser: 140x200 / 160x200 / 180x200 / 180x210 
Fasthed: Medium, fast eller ekstra fast 
Farver: Lysgrå, Antracit, Blå og Sand 
Gavle: Curve, Pebble, Button, Side, Butterfly

Pure Elevation
Pure Elevation har 7 komfortzoner, en 16 cm naturlatex-kerne 
og et ekstra 5 cm komfortlag. Sengen er opbygget af en 20 cm 
fingertappet, polstret træramme med justerbar træbund med 28 
lameller. I liggefladen af madrassen er en delbar lynlås, som giver 
bedre mulighed for at vende kernen. Sengen leveres med ende- og 
sidebremser i møbelstoffet samt en elegant, trådløs fjernbetjening og 
dertilhørende lomme.

Størrelser: 80x200 / 90x200 / 90x210 / 120x200 / 140x200 
Fasthed: Medium, fast eller ekstra fast 
Farver: Lysgrå, Antracit, Blå og Sand  
Gavle: Curve, Pebble, Button, Side, Butterfly

Pure Box
Pure Box er en klassisk og komfortabel seng inddelt i 7 komfortzoner 
med en 16 cm naturlatex-kerne og et ekstra 5 cm komfortlag. 
Sengen er opbygget af en 12 cm fingertappet træramme. Betrækket 
på liggefladen af madrassen er monteret med delbar lynlås, det 
betyder at det kan lynes af og vaskes. Det giver også mulighed for at 
vende madraskernen. Med en boxmadras er madrassen bygget ind i 
sengerammen for et enkelt og elegant design. 

Størrelser: 80x200 / 90x200 / 90x210 / 120x200 /    
 140x200 / 160x200 / 180x200 / 180x210 
Fasthed: Medium, fast eller ekstra fast 
Farver: Lysgrå, Antracit, Blå og Sand 
Gavle: Curve, Pebble, Button, Side, Butterfly

Pure Deluxe Elevation
Pure Deluxe Elevation er en 21 cm høj madras inddelt i 7 komfortzoner 
bestående af en 16 cm naturlatex-kerne og 5 cm indbygget topmadras 
i naturlatex. En lynlås i det øverste komfortlag sikrer nem vask. Sengen 
er opbygget af en 20 cm fingertappet, polstret træramme med 
justerbar træbund med 28 lameller. I liggefladen af madrassen er en 
delbar lynlås, som giver bedre mulighed for at vende kernen. Sengen 
leveres med sidebremser i møbelstoffet samt en elegant, trådløs 
fjernbetjening og dertilhørende lomme.

Størrelser: 80x200 / 90x200 / 90x210 
Fasthed: Medium, fast eller ekstra fast 
Farver: Lysgrå, Antracit, Blå og Sand 
Gavle: Curve, Pebble, Button, Side, Butterfly
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Vist med 
Curve gavl

Vist med  
Button gavl

Vist med  
Butterfly gavl

Vist med  
Pebble gavl

Vist med  
Side gavl

Madrassens fasthed 
kan i alle Dunlopillo 
senge ombyttes 
indenfor 60 dage
Ombytningsregler er gældende ved 

forhandleren mod et ombytningsgebyr.  

Se nærmere betingelser ved  

forhandleren.
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Sommerhus i Rørvig, Nordsjælland. Location til Dunlopillo fotoshoot.  
Huset inviterer den vilde, nordiske natur indenfor, idet det er opført i 
træ med store panoramavinduer. Det giver en fantastisk følelse af at 
være i ét med naturen. 
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DUNLOPILLO PASSION
Dunlopillo Passion kombinerer alle de gode egenskaber fra naturlatex med et særligt 
komfortabelt lag af pocketfjedrer til dig, som ønsker en dybere komfort. Passion er astma- og 
allergivenlig, og med syv komfortzoner er du sikker på, at madrassen altid tilpasser sig din 
krop, uanset hvordan du ligger eller vender madrassen. Betrækket er vaskbart, og en lynlås 
gør det muligt at vende naturlatex-kernen.

Vælg mellem fire kraftige kvalitetstekstiler, der er nemme at vedligeholde. Alle Passion senge 
er inklusiv en eksklusiv topmadras i naturlatex. Du har mulighed for at opgradere denne 
for yderligere komfort og støtte. Passion er skræddersyet til dig, der ønsker gennemtænkt 
komfort et stykke ud over det sædvanlige. 

I Dunlopillo Passion er der gjort ekstra meget ud af komforten. Dette kommer til udtryk ved, 
at flere af modellerne har et ekstra komfortlag af pocketfjedre udover Dunlopillos originale 
madras i naturlatex. Nedenstående ses et udsnit af en Dunlopillo Passion Kontinental. 

1

2

3

5

4

Eksklusiv vatpadding på 
indersiden af betræk for en 
flot og afrundet finish.

Topmadras: Vælg mellem  
5 forskellige topmadrasser med 
5 eller 7 cm naturlatex med eller 
uden Cool betræk.

16 cm Dunlopillo naturlatex inddelt 
i 7 zoner. Madrassen er vendbar.

3 cm naturlatex komfortlag.

15 cm pocketfjeder og et EKSTRA 
KOMFORTLAG i Passion. 

12 cm fingertappet træramme.

1

2

3

4

5

Dunlopillo Passion Kontinental
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Dunlopillo Passion  
Box
Lysgrå. Pebble gavl.  
Supreme topmadras.  
Conus ben i olieret  
eg 19 cm.
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Dunlopillo Passion  
Kontinental
Sand. Side gavl. Original Cool 
topmadras. Black ben 17 cm.

Oplev den unikke komfort, som kun 
en Dunlopillo kontinentalseng kan 
give dig. Du vil opleve en fornyet 
energi og velvære.
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Dunlopillo Passion  
Elevation
Blå. Button gavl. Supreme Cool 
topmadras. Black ben 17 cm. 

Dunlopillo Passion Elevation er til dig, der ønsker 
gennemtænkt komfort og fleksibilitet. Lad dig forføre 
af sengens elegante design og støttende komfort.

S
æ

r lig  go d  t i l e levati
o

n

 · 
D

un
lopillo naturlatex ·
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Dunlopillo Passion  
Box Elevation
Sand. Side gavl. Supreme topmadras. 
Tube ben i olieret eg 12 cm.
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lopillo naturlatex ·
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Vist med  
Pebble gavl

Vist med  
Side gavl

Vist med  
Button gavl

Vist med  
Butterfly gavl

DUNLOPILLO PASSION

Passion Box
Passion Box har en unik kombination af naturlatex og pocketfjedre.
Madrassen er inddelt i 7 komfortzoner med en 16 cm naturlatex-
kerne og et ekstra komfortlag i bunden på 3 cm og 7 cm pocketfjedre. 
Sengen er opbygget af en 12 cm fingertappet træramme. I liggefladen 
af madrassen er en delbar lynlås, som giver bedre mulighed for 
at vende kernen. Med en boxmadras er madrassen bygget ind i 
sengerammen for et enkelt og elegant design. 

Størrelser: 80x200 / 90x200 / 90x210 / 120x200 /    
 140x200 / 160x200 / 180x200 / 180x210 
Fasthed: Medium, fast eller ekstra fast 
Farver: Lysgrå, Antracit, Blå og Sand 
Gavle: Curve, Pebble, Button, Side, Butterfly

Passion Kontinental
Passion Kontinental har 7 komfortzoner og en 16 cm naturlatex-kerne. 
Den er opbygget af en 12 cm fingertappet træramme. Sengen er 
kendetegnet ved, at den nederste del har et ekstra 3 cm komfortlag 
og 15 cm pocketfjedre, samt at sengens to madrasser er samlet i ét 
madrasbetræk. I liggefladen af madrassen er en delbar lynlås, som 
giver bedre mulighed for at vende kernen.

Størrelser: 140x200 / 160x200 / 180x200 / 180x210 
Fasthed: Medium, fast eller ekstra fast 
Farver: Lysgrå, Antracit, Blå og Sand 
Gavle: Curve, Pebble, Button, Side, Butterfly

Passion Elevation
Passion Elevation har 7 komfortzoner, en 16 cm naturlatex-kerne 
og et ekstra 5 cm komfortlag. Sengen er opbygget af en 20 cm 
fingertappet, polstret træramme med justerbar hævebund i metal med 
39 lameller. I liggefladen af madrassen er en delbar lynlås, som giver 
bedre mulighed for at vende kernen. Sengen leveres med ende- og 
sidebremser i møbelstoffet samt en elegant, trådløs fjernbetjening og 
dertilhørende lomme.

Størrelser: 80x200 / 90x200 / 90x210 / 120x200 / 140x200 
Fasthed: Medium, fast eller ekstra fast 
Farver: Lysgrå, Antracit, Blå og Sand 
Gavle: Curve, Pebble, Button, Side, Butterfly

S
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Passion Box Elevation
Passion Box Elevation samler madras og hævebund i ét fleksibelt 
design. Det gør, at naturlatex-kernen altid ligger fast. Elevationssengen 
er inddelt i 7 komfortzoner med en 16 cm naturlatex-kerne og et 
ekstra 5 cm komfortlag og 7 cm pocketfjedre. Sengen er opbygget 
af en 12 cm fingertappet, polstret træramme. I liggefladen af 
madrassen er en delbar lynlås, som giver bedre mulighed for at vende 
kernen. Sengen leveres med en elegant, trådløs fjernbetjening og 
dertilhørende lomme.

Størrelser: 80x200 / 90x200 / 90x210 
Fasthed: Medium, fast eller ekstra fast 
Farver: Lysgrå, Antracit, Blå og Sand 
Gavle: Curve, Pebble, Button, Side, Butterfly
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Pocket-
fjedrer
7 cm

Pocket-
fjedrer
7 cm

Pocket-
fjedrer
15 cm
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For os er detaljerne vigtige. Det er her, at prikken 
over i’et sættes. Derfor kan vi tilbyde et komplet 
supplement til din Dunlopillo seng med alt lige fra 
forskellige ben, gavle, topmadrasser og puder.  
Alt for at få en unik helhed. 

EKSKLUSIVT  
SUPPLEMENT TIL DIN 
DUNLOPILLO SENG
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ØG DIN KOMFORT MED EN  
NATURLIG TOPMADRAS
Dunlopillos topmadrasser er af rene, øko-
certificerede naturmaterialer og udviklet efter 
samme høje kvalitetsprincipper som vores 
madrasser. De tilpasser sig naturligt efter din 
krop, så du kan sove trygt og godt.  
 

Opgradér din topmadras til en Cool top
Cool er en topmadras, der ikke bare tilpasser sig din krop, men også din kropstemperatur. Den temperaturregulerende 
funktion aktiveres, når temperaturen stiger, og holder dig og din seng tør og behagelig hele natten igennem. 

Vælg din komfort med 
den vendbare Dunlopillo 
topmadras 
Alle Dunlopillos topmadrasser har to 
forskellige sider, hvilket giver dig mulighed 
for at variere komforten efter ønske. 

Den bølgede side giver dybde, hvorimod 
den plane side giver en mere fast 
fornemmelse. Således er du garanteret  
en komfort tilpasset din krop.

Luxury topmadras
Luxury topmadrassen har en 5 cm støttende kerne af den 
originale Dunlopillo naturlatex. Den har et ekstra blødt, trenset 
betræk med kantafslutning i møbelstof, der matcher din nye 
Dunlopillo seng. Topmadrassen har et unikt Cool betræk med 
Hollowfibre for en temperaturregulerende funktion. Vælg mellem 
madrassens to sider for at variere din komfort.

 Størrelser:

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

Original topmadras
Original Cool topmadras
Vores Original topmadras har en 5 cm kerne af den originale 
Dunlopillo naturlatex. Kernen er betrukket med et zone-
lamelquiltet, hvidt betræk med Hollowfibre. Topmadrassen har to 
forskellige sider for variation af komfort. Opgradér til Cool for en 
temperaturregulerende effekt. Madrassernes betræk er aftageligt 
i to dele og vaskbart ved 60 grader og 40 grader ved Cool. 

 Størrelser:

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

           

 Fås også som duo top til elevation

Supreme topmadras
Supreme Cool topmadras
Supreme er en topmadras, der tilpasser sig din krop. Den har 
en 7 cm kerne af naturlatex, som er betrukket med et zone-
lamelquiltet, hvidt betræk med Hollowfibre. Topmadrassen har to 
forskellige sider for variation af komfort. Opgradér til Cool for en 
temperaturregulerende effekt. Madrassernes betræk er aftageligt 
i to dele og vaskbart ved 60 grader og 40 grader ved Cool. 

 Størrelser:

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

           

 Fås også som duo top til elevation

Alle vores topmadrasser indeholder Hollow-
fibre i betrækket. Dens unikke egenskaber 
medfører, at topmadrassen holder sin form 
bedre over tid, luftcirkulationen forøges, og 
fugtbalancen optimeres. 
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Dunlopillo Curve
Et perfekt valg til dig, der vil fuldende din 
sengs udseende på en enkel og naturlig måde. 

Bredde: 140, 160 og 180 cm 
Højde: 110 cm / Dybde: 7 cm

Dunlopillo Pebble
En stilfuld og minimalistisk gavl med en 
elegant kant i træ giver sengen visuel appeal.

Bredde: 146, 166, 186 og 206 cm 
Bemærk at gavlene er 6 cm bredere end 
sengene, for en visuelt flot afslutning.  
Højde: 125 cm / Dybde: 10 cm

Dunlopillo Button
Et elegant mønster af knapper og syninger 
giver sengen et eksklusivt udtryk. 

Bredde: 140, 160 og 180 cm 
Højde: 125 cm / Dybde: 10 cm

Dunlopillo Side
Gør sengen til en luksuriøs hule med denne 
unikke gavl med sidestykker.

Bredde: 140, 160 og 180 cm 
Højde: 125 cm / Dybde: 24 cm

Dunlopillo Butterfly
Gavlens unikke form og mønster i knapper 
fuldender sengen med et lækkert udtryk. 

Bredde: 140, 160 og 180 cm 
Højde: 123 cm / Dybde: 15 cm

TILFØJ ELEGANCE  
MED EN UNIK GAVL
Fuldfør din indretning i soveværelset med en enkel 
og elegant sengegavl. En sengegavl er perfekt til dig, 
der vil fuldende din sengs udseende og give den 
et luksuriøst look. Vores gavle er betrukket med 
eksklusive møbeltekstiler i farverne lysgrå, antracit, 
blå og sand.
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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. 

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

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

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

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

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

Forbrugernes favorit på Trustpilot med 
5-stjernede anmeldelser. Prøv Dunlopillo, 

og du får svært ved at skifte tilbage. 
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Classic ben 
Farve: Grå

Højde: 12, 18, 20  
og 23 cm

Tube ben 
Farve: Olieret/ hvid eg

Højde: 12 og 20 cm

Egetræssokkel med ben 
Farve: Eg

Mål: 140x200, 180x200 og 180x210 cm

Runde stålben 
Farve: Grå

Højde: 10, 15, 20  
og 23 cm

Konisk/kilede ben 
Farve: Olieret/ 
ubehandlet eg

Højde: Olieret 
10 og 23 cm. 
Ubehandlet 12  
og 20 cm

Black ben 
Farve: Sort 
Diameter: 3,5 cm.

Højde: 10 og  
17 cm

Curve ben 
Farve: Olieret eg

Højde: 12 og 19 cm

Edge ben 
Farve: Olieret eg

Højde: 12 og 20 cm

Nordic ben 
Farve: Sort/alu

Højde: 15 cm

Runde ben 
Farve: Sort/eg

Højde: 20 cm

Vinkelben 
Farve: Stål/kobber

Højde: 12 og 18 cm

Runde stålben 
Farve: Sort

Højde: 10 og 20 cm

Conus ben 
Farve: Olieret eg

Højde: 14 og 19 cm

Støtteben 
Farve: Sort

Højde: 9 - 15 og  
17 - 23 cm

SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG  
MED VALG AF SENGEBEN
Sæt prikken over i’et og skab det perfekte udseende på din nye Dunlopillo seng med de rette ben. 
Du kan vælge mellem ben i elegant egetræ eller moderne metal.
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DUNLOPILLO.DK

OPLEV DEN UNIKKE 
DUNLOPILLO SØVN
Vi benytter os af de bedste materialer, som naturen selv producerer, for den bedste og mest omfavnende 
søvnoplevelse. Intet andet. Få en forbedret søvnkvalitet med den fleksible, åndbare og allergivenlige 
naturlatex inddelt i syv komfortzoner.

Allergivenlig
Du sover bedre i et rent miljø. 
Derfor er alle vores madrasser 
skabt i naturlige materialer, 
hvilket gør dem helt igennem 
allergivenlige.

Naturlige materialer
Vi benytter os af de bedste 
materialer, som naturen selv 
producerer. Få en forbedret 
søvnkvalitet med naturlatex.

Syv komfortzoner
Vores madrasser kommer med syv 
unikke komfortzoner. De former 
sig naturligt efter din krop og giver 
individuel støtte.

Fleksibel
Intet materiale til sengen er 
så fleksibelt som Dunlopillos 
naturlatex. Du får den mest 
støttende og aflastende søvn, 
uanset kropstype.

Åndbar
Vores madrasser er skabt af 
åndbare  naturmaterialer. Det 
sikrer dig et sundt sengeklima 
året rundt, samt en roligere 
nattesøvn.

15 års garanti
Kvalitet forpligter. Naturligvis. 
Derfor får du altid 15 års 
garanti på vores madrasser. 
Garantien gælder hele 
madrassen.


