Få lavet en Röwa

RYGTEST
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Fordi en god søvn er så vigtig:
På Röwa rygtest-sengen kan du opleve,
hvordan det føles, når man ligger
"rigtig godt", og hvor vigtig en helt
nøjagtig tilpasning af lamelbund
og madras er for din krop.

At ligge rigtig godt kræver den rigtige indstilling
med Röwa Ecco2, sengesystemet, der tilpasses efter mål. For basis for at få en
forfriskende, sund søvn er, at alle komponenter arbejder sammen på harmonisk vis.
Sådan skabes din ideelle seng på basis af 4-trins Ecco2-programmet:

1
2
3
4

Opmåling af kropskonturen
(skulder, lænd, bækken, knæ)

Indstilling af lamelbunden
Valg af den rigtige madras
Tilpasning af hovedpuden
med støtte til nakken

Röwa Ecco2 sengesystemet:
Hovedpude med støtte til nakken.
Kan indstilles i fire forskellige højder.

Ecco2 madrasserne. Fleksibilitet og
stabilitet nøjagtigt der, hvor der er
brug for det. Ecco2 madrasserne tilpasser sig sensibelt til lamelbundens
indstillinger.
Ecco2 lamelbunden. Kan indstilles
individuelt med fleksible lameller –
passende til de beregnede mål.
Lamellerne tilpasses i højde og
stabilitet afhængigt af hvirvelsøjlens
krumning.
Skulder

Lænd

Bækken

Knæ

Vores eksperter rådgiver dig
personligt og individuelt.

Med Röwa rygtestsengen kan du mærke forskellen
På den nye Röwa rygtestseng kan du mærke, hvordan selv en enkel indstilling af lamellerne i lamelbunden sammen med den rigtige madras har indflydelse på kvaliteten af
din liggestilling. Der simuleres forskellige liggestillinger, mens du prøveligger på sengen.
Selv de mindste ændringer kan føles – mærk forskellen.

ED
NYRH
öwa

engen
rygtest-s s!
o
kun hos

Bækken
Lænd
Knæ

Skulder

Röwa rygtest-sengen

Højde, vægt, kropsbygning og søvnvaner – alle mennesker er forskellige. For at du kan få en god, sund søvn, er det vigtigt,
at du ligger ergonomisk korrekt. Din hvirvelsøjle skal beholde sin naturlige form, ligegyldigt om du ligger på ryggen eller
på siden. Derfor skal sengen kende dine personlige mål. Så den kan tilpasse sig individuelt og perfekt til dig.

G AV E K O R T
til din personlige Röwa

RYGTEST
Har du nogen sinde fået lavet en rigtig rygtest til en seng?
Ved du, hvordan det føles, når man "ligger ergonomisk
korrekt"? Sådan fungerer det:
• På Röwa rygtest-sengen kan du føle forskellige simulerede liggestillinger og mærke forskellen.
• Ved hjælp af en speciel målemetode beregner vi målene
for din kropskontur og hvirvelsøjlen for at finde frem
til din individuelle ergonomisk korrekte liggestilling.
• Vores kvalificerede konsulenter anbefaler dig det sengesystem (lamelbund, madras), der egner sig bedst til dig,
og justerer det, så det passer til dine personlige mål.
• Du prøveligger sengesystemet, så du kan mærke,
hvordan det tilpasser sig ideelt til din krop – så du får
en afslappet søvn.
Få lavet din helt personlige rygtest til din seng!
Vi tager os tid til at besvare dine spørgsmål og rådgiver
dig med hensyn til, hvilket sengesystem, der er det
rigtige til dig. Gratis og uforpligtende.

Röwa senge og sengesystemer fås her hos os.
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