Hos Comfort Design har vi brugt mange år på at sammensætte det helt rigtige møbelsortiment,
hvor æstetik og design går hånd i hånd med funktion og komfort.
Det vigtigste for os er at tilbyde et møbel, der udfylder vore kunders individuelle behov.
Vi mener, at et personligt tilpasset møbel kan give både livskvalitet og en bedre hverdag.

COMFORT DESIGN® - møbler i bevægelse

www.comfortdesign.dk

Magnolia - Danmarks smukkeste plejeseng
Magnolia er et godt bevis på, at en plejeseng ikke behøver ligne en hospitalsseng. Magnolia ligner en ganske almindelig
seng, men med sine 4 motorer og den 4-delte liggeflade har sengen alle de støttende funktioner, du har behov for.
Det hele er pakket ind i et smukt, enkelt og rengøringsvenligt design, hvor kvalitet og funktion går op i en højere enhed.
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Kamille sengebord
Kamille sengebordene er en
serie af funktionelle sengeborde
med hver deres finesser.

Kamille 1
Et sengebord med mange fine detaljer. Bordet kan betjenes fra begge
sider og har en indbygget sideplade, der kan hæves og sænkes i hele
sengens højde. Sidepladen kan også vippes i flere trin, så den kan
benyttes som underlag til bøger. Bordets funktioner er diskret indpasset i designet og enkle at betjene.

Kamille 2
Et rummeligt sengebord med to skuffer og en hylde. Øverst er der en
praktisk udtræksplade for ekstra bordplads.

Kamille 3
Et fleksibelt og meget lidt pladskrævende sengebord. Bordet kan indstilles i højden, ligesom selve bordpladen kan vippes i flere trin til skrå
eller lige flade. Bordet kan også med fordel bruges fra en stol.
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Seat Up lænestolen
letter ind- og udstigning af stolen

Den nye patenterede teknik i Seat Up dæmper dine bevægelser, når du sætter dig ned, og løfter dig forsigtigt ud af stolen,
når du igen skal op.
Du behøver ikke bekymre dig om elektriske problemer eller risikere at snuble over løse ledninger. Teknikken i Seat Up er
rent mekanisk.

Tilpasset din krop
Vi ”skræddersyr” vores lænestole til højest mulige siddekomfort efter
dine personlige forudsætninger.
Når du oplyser din vægt ved bestillingen, tilpasser vi fjederstyrken og
indstillingerne, så din lænestol fungerer optimalt præcist til dig.
Tilsvarende bliver benhøjden tilpasset din højde.

Justering af armlænene:
Armlænene er justerbare i højde og vinkel, så du kan vælge en
indstilling, som passer lige netop dig.
Låsning af siddeposition:
Lænestolen er udstyret med et håndtag til at låse lænestolens position
i enhver position mellem helt nedsænket og helt hævet. Det er derfor
muligt at sidde lidt højere og mere oprejst, hvis du ønsker det.
Du bestemmer selv, om du vil have håndtaget på højre eller venstre
side.

www.lhgrafisk.dk

Fri afprøvning i 14 dage:
Vores møbler er af høj kvalitet og funktionalitet, og vi
har yderst positive erfaringer med denne form for udvidet service. Af de kunder, der har købt vore møbler,
har flere end 95% været tilfredse med købet og valgt
at beholde seng eller lænestol. Skulle du ikke ønske
at beholde møblet, henter vi det gerne igen. Det eneste, du skal betale, er returfragten på 900 kroner.
Levering:
Vi har alle møblerne i smukt lyst ahorntræ på lager og
kan derfor levere indenfor ganske kort tid, maksimalt
14 dage.
Kontakt:
Du er naturligvis meget velkommen til at afprøve vores
møbler i udstillingen. For nærmere aftale samt for
information om de praktiske betingelser, garanti og evt.
returnering af produktet, er du meget velkommen til
at kontakte os på telefon 7552 0151 eller email
info@comfortdesign.dk.
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Du kan også læse nærmere på vores
hjemmeside www.comfortdesign.dk
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