GARANT
FOR BEDRE SØVN

DIN LOKALE
MADRAS
SPECIALIST

Spar

2 sæt 90 x 200 cm.

42%

9.999,-

SPAR 7.395,-

SPAR 42% PÅ KARMA CLASSIC ELEVATION
M. POCKET
Elevationsbund m. 28 lameller og kraftig Linak motor,
inkl.polstret madrasbremse og trådløs fjernbetjening.
Vendbar madras med 5-zonet pocket fjedre i medium
eller fast hårdhed, monteret med kraftigt skumlamineret
stof, som fås i 2 farver. Topmadras m. indlæg af 40
mm latex eller viscoelastisk, temperaturfølsomt skum.
Vaskbart betræk. 90 x 200 cm. Ekskl. ben.
Vejl. udsalg. 17.394,- Ved køb af 2 sæt
90 x 200 cm. SPAR 7.395,-. KUN 9.999,-

Produceret i Danmark

Der ydes 15 års garanti
mod ramme og fjedrebrud.

160 x 200 cm.

140 x 200 cm.

14.999,-

4.999,SPAR 4.500,-

DANSK DESIGN

Spar

47%

Der ydes 15 års garanti
mod ramme og fjedrebrud.

SPAR 47% PÅ KARMA CLASSIC Continental m. pocket
fjedre. Polstret sengeramme m. 12 cm bæreskum. Vendbar
madras m. 5-zonet pocketfjedre i medium eller fast hårdhed.
Topmadras m. valgfri kerne af 40 mm latex eller viscoelastisk,
temperaturfølsomt skum.Fås i sort eller gråt skumlamineret stof.
140 x 200 cm. Vejl. udsalg. 9.499,- SPAR 4.500,-.
KUN 4.999,Fås også i 180 x 200 cm. KUN 6.999,-

SENGELAND

SPAR 16.595,-

Spar

52%

Der ydes 25 års garanti
mod ramme og fjedrebrud.

BEMÆRK - SPAR 52% PÅ SENG I STR. 160 X 200 CM
KARMA LUX ELEVATIONSSENG M. HOUR GLASS FJEDRE
Elevationsbund m. 42 lameller, kraftig Linak motor m. natlys og trådløs fjernbetjening.
Vendbar madras m. hour glass fjedre i medium eller fast hårdhed og latexpolstring,
monteret med kraftigt møbelstof, som fås i 4 farver. Topmadras m. valgfrit indlæg af
40 mm latex eller viscoelastisk,temperaturfølsomt skum, monteret med aftageligt, vaskbart
betræk. Ekskl. ben. 80 x 200 cm. Vejl. udsalg. 15.797,Ved køb af 2 stk. 80 x 200 cm. SPAR 16.595,- KUN 14.999,VI ER MEDLEM AF GARANT MØBEL - Europas største sammenslutning
af frivillige møbelhandlere. Din GARANT for bedre møbler til bedre priser.

Vadbro 14 v/Buddinge Station . 2860 Søborg . Tlf. 42 91 21 00 . www.sengeland.dk
Åbningstider: Mand.-Tirsd.: 11-17.30 . Onsdag: Lukket . Torsd.: 11-19 . Fredag: 11-17.30 . Lørdag: 11-15 . 1. sønd. i md: 11-15
www.sengeland.dk
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NYHED
I SØBORG
GARANT BED COLLECTION
by KARMA!

GOD SØVN GIVER BEDRE
VELVÆRE - HVER DAG
1/3 DEL AF LIVET
INVESTERES I SØVN

Sortimentet er opdelt i 2
kollektioner:

Eksperternes ekspertise

KARMA CLASSIC DET SIKRE VALG

Det vigtigste i dit soveværelse er din madras. Den madras, du aften
efter aften lægger dig godt til rette i - med rolig forventning om lang,
uafbrudt søvn, så du hver morgen vågner frisk og udhvilet.

GARANT bed collection by KARMA CLASSIC OG LUX er skabt
sammen med de dygtigste eksperter inden for udvikling af fjedrer,
polstring og bolster. Uanset, hvordan netop dine sovevaner er, så er
vores udvalg så varieret, at vi giver dig mulighed for at vælge den
madras, som passer lige nøjagtigt til din krop, dine vaner og behov.

Alt det du ikke ser

Vi har tænkt over alt det vigtige inderst inde. Det er nemlig ikke lige
meget, hvad vi putter indeni madrassen. Uanset om du vælger en
seng fra Karma Classic eller Karma Lux kollektionen kan duvælge
mellem forskellige fjedertyper og hårdheder. Hvis du og din partner
har forskellig kropsbygning, så skal I selvfølgelig have mulighed for at
vælge forskellige typer madrasser.
I butikken kan I prøve de mange muligheder.

Alt det, der også
betyder noget

Rolige omgivelser, afdæmpet belysning og frisk luft i kombination med en madras fra vores ”by Karma” kollektion, giver dig
den bedste komfort og dermed den bedste søvn.
Vi har her sammensat nogle tilbud, så du kan vågne med et
smil på læben hver morgen.
Det er, hvad vi kalder god karma.
By KARMA er dansk design produceret i Danmark.

KARMA CLASSIC er GARANT MØBEL's serie af by Karma senge,
som er udviklet med fokus på gode og holdbare materialer.
Serien er kendetegnet ved, at du kan vælge:
• 5-zone inddelte pocket fjedre eller multipocket fjedre i medium eller
fast hårdhed.
• Topmadras med indlæg af 40 mm latex eller viscoelastisk, temperaturfølsomt skum.
• Slidstærkt, skumlamineret stof, som fås i sort eller grå.
• Der ydes 15 års garanti på ramme og fjedrebrud.

KARMA LUX - NÅR DU VIL
FORKÆLE DIG SELV

KARMA LUX er GARANT MØBEL's eksklusive serie er by Karma
senge. Her får du en seng i flot design og med ekstra god
liggekomfort. Her er der kælet for alle detaljer og materialer. Serien er
kendetegnet ved, at du kan vælge
• 5-zoneinddelte pocket fjedre eller multipocket fjedre i medium eller
fast hårdhed med 25 mm latexpolstring
• Den unikke timeglasformede "hour glass" fjeder med en helt særlig
bæreevne.
• Topmadras med indlæg af 40 mm latex eller viscoelastisk, temperaturfølsom skum.
• Topmadras med aftageligt, vaskbart quiltet strik og 3D åndbart stof
i siderne.
• Splittopmadras til elevationssenge med aftageligt, vaskbart quiltet
strik og 3D stof i siderne.
• Topmadras med spejl af hvidt bomuldsvateret strik og trenssyninger,
kantet med møbelstof i 4 farver
• Slidstærkt, skumlamineret møbelstof, som fås i de 4 farver: sort, grå,
sand eller mørk brun.
• Elegant hovedgavl i 2 udgaver, som fås i de 4 farver: sort, grå,
sand eller mørk brun.
Alle elevationssenge i KARMA LUX serien er desuden udstyret med et
svagt natlys, som aktiveres via fjernbetjeningen.
Der ydes 25 års garanti mod ramme- og fjedrebrud.

DANSK DESIGN

Produceret i Danmark

2

2

www.sengeland.dk

KONTINENTAL KOMFORT OG LUKSUS

Kontinentalsengen er et amerikansk inspireret koncept,
hvor sengens udseende i sig selv signalerer komfort og luksus.
Sengen er bygget op med en boksmadras i bunden, 2 vendbare
madrasser med fjederindlæg samlet i ét stort
betræk, afsluttet med en blød og behagelig topmadras.
Hos SENGELAND kan du vælge den vendbare madras med
5-zoneinddelte pocketfjedre eller multi-pocketfjedre. Sengens
flotte udseende understreges af hovedgavlen i matchende stof,
inkl. 2 nakkepuder.

180 x 200/210 cm.

10.999,SPAR 9.500,-

Spar

46%

KARMA LUX CONTINENTAL M. POCKET 6070
Continental seng bestående af sengeramme m. 12 cm bæreskum, vendbar
madras m. 5-zonet pocketfjedre i medium eller fast hårdhed, monteret
med kraftigt møbelstof, som fås i 4 farver. Topmadras med 40 mm latex
og trenssyninger. Inkl. 10 cm stålben. Ekskl.hovedgavl.
1 stk. 180 x 200/210 cm. Vejl. udsalg. 20.499,- SPAR 9.500,KUN 10.999,-

DANSK DESIGN

Produceret i Danmark

Der ydes 25 års garanti
mod ramme og fjedrebrud.

Hovedgavl inkl. 2 puder. 3.499,-

180 x 200 cm.

9.999,KARMA LUX CONTINENTAL M. POCKET 6060
Continental seng bestående af sengeramme m. 12 cm
bæreskum, vendbar madras m. 5-zonet pocketfjedre i
medium eller fast hårdhed, monteret med kraftigt møbelstof, som fås i 4 farver. Topmadras med 40 mm latex,
monteret med aftageligt, vaskbart betræk. Inkl. 10 cm
stålben. Ekskl.hovedgavl. 1 stk. 180 x 200 cm. Vejl.
udsalg. 17.499,- SPAR 7.500,- KUN 9.999,-

Spar

43%

SPAR 7.500,-

Hovedgavl inkl. 2 puder. 3.499,-

www.sengeland.dk
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BOXMADRASSER
I HØJ KVALITET

Malö
Uanset hvordan du ligger i Malö, så tilpasser madrassen sig til din krop. Det smidige posefjedersystem
og trykelastiske indlæg aflæser kroppens konturer og
former sig efter, hvordan man ligger. Malö har desuden
et ekstra
højt fjedersystem,
hvilket
giver næsten
samme
Vi har et bredt udvalg af
boxmadrasser
i høj
kvalitet.
Sengene
følelse som i en kontinentalseng – følelsen af vægtløser opbygget med en træramme,
som
gør at Exclusive
fjedre med
og indhold
hed. Den dejlige
topmadras
bomuldsstoppet med
sommerside
uldstoppet
holdes konstant. Kan købes
eller og
uden
ben.vinterside fuldender
Malö. I denne seng sover du godt både i dag og i
fremtiden. 180 x 200 cm. incl. topmadras og ekskl.
ben 35.220,-

DANSK DESIGN

Produceret i Danmark

Spar

47%

2 sæt 90 x 210 cm.

11.999,SPAR 10.797,-

Der ydes 25 års garanti
mod ramme og fjedrebrud.

KØB NU

KARMA LUX BOX M. MULTIPOCKET
Dobbeltfjedret boxmadras m. 5-zonet multipocke fjedre i medium eller fast hårdhed og latexpolstring,
monteret m. møbelstof, som fås i 4 forskellige farver. Topmadras m. 40 mm latex eller viscoelastisk, temperaturfølsomt skum
og trenssyninger. Ekskl. ben. 90 x 200/210 cm.
Vejl. udsalg. 11.398,Ved køb af 2 stk. 90 x 200/210 cm.
SPAR 10.797,- KUN 11.999,-

4

4

4

BETAL OVER

6-12-24 mdr.*
* Kom ind i butikken og hør mere om betingelserne

www.sengeland.dk

Hvordan synes du topmadrassen
er mest behagelig?

2 sæt 90 x 200 cm.

3.499,SPAR 1.597,-

Spar

31%

Viscoelastisk, temperaturfølsomt skum:
Dette er en unik, trykaflastende skum, som tilpasser
sig kroppens temperatur og udligner kroppens tryk på
madrassen. Dvs. kroppen synker ned i madrassen til
vægten er jævnt fordelt, hvorved rygsøjlen kommer i
den rette stilling. Denne skum anbefales af kiropraktorer
til forebyggelse og ved ryg- og muskelsmerter.

BY KARMA 1010
Dobbeltfjedret boxmadrasmed 2 lag bonell-fjedre polstret med polyether-skum
monteret med sort møbelstof. Topmadras med 40 mm poly-skum og aftageligt,
vaskbart betræk. Ekskl. ben. 90 x 200 cm. Vejl. udsalg 2.548,-.
Ved køb af 2 sæt 90 x 200 cm. SPAR 1.597,- KUN 3.499,-

2 sæt 90 x 200 cm.

5.999,SPAR 3.199,-

Spar

40%

KARMA CLASSIC BOX M. POCKET
Dobbeltfjedret med 5-zonet pocketfjedre i medium eller fast hårdhed monteret
med kraftigt stof, som fås i 2 farver. Topmadras m. 40 mm latex eller viscoelastisk,
temperaturfølsomt skum. Ekskl. ben. 90 x 200 cm. Vejl. udsalg. 4.999,Ved køb af 2 sæt 90 x 200 cm. SPAR 3.999,- KUN 5.999,-

2 sæt 90 x 200/210 cm.

9.999,SPAR 5.797,-

Latex:
Latex er et elastisk naturmateriale med god tilpasningsevne og en blød liggekomfort. Latex er åndbart og
fugtighedsregulerende, og har lang levetid. Latexskum
har følgende specifikation: 65 kg/m3, svarende til
medium hårdhed.

Hvilken fjeder ligger du bedst på?
Bonell-fjedre:
Fjederen er timeglas-formet og forbundet med spiraltråde i
begge ender. Fjederen giver en god - men hård - støtte til
kroppen.
Pocket fjedre:
Fjederen er enkeltvis indsvejset i poser af antibakerielt nålefilt. Fjederen er tøndeformet og har en god fjedereffekt.
Der er 250 fjedre pr. kvm i madrassen.
Multi-pocket fjedre:
Ligesom ved pocket-fjederen er den indsvejset enkeltvis i
poser af antibakterielt nålefilt. Her får du hele 504 fjedre
pr. kvm i madrassen.
Hour Glass fjedre:
Som navnet antyder er fjederen formet som et timeglas, og
denne form giver en helt unik bæreevne. Fjederen bliver
hårdere, jo mere den belastes, og den bærer derfor nænsomt kroppen lige præcis der, hvor den er tungest. Hver
fjeder er indsvejset i poser af blød antibakterielt nålefilt,
som giver en ekstra lang holdbarhed. Der er 375 hour
glass fjedre pr. kvm i madrassen.

Spar

37%

KARMA LUX BOX M. POCKET
Boxmadras med 5-zonet pockefjedre i medium eller fast hårdhed og med latexpolstring, monteret med møbelstof, som fås i 4 forskellige farver. Topmadras med
40 mm latex eller viscoelastisk, temperaturfølsomt skum monteret med aftageligt,
vaskbart betræk. Ekskl. ben. 90 x 200/210 cm. Vejl. udsalg. 7.898,Ved køb af 2 stk. 90 x 200 cm. SPAR 5.797,KUN 9.999,-

www.sengeland.dk
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KARMA LUX CONTINENTAL seng
• Polstret sengeramme m. 12 cm bæreskum
• Vendbar madras m. zonet pocket fjedre i
medium eller fast hårdhed og latexpolstring monteret med
lækkert uldstof.
• Topmadras med indlæg af latex og sommer/vinter sider.
180 x 200 cm. Ekskl. ben og hovedgavl.
Vejl. udsalg. 18.802,SPAR 5.803,- KUN 12.999,-

DANSK DESIGN

Produceret i Danmark

PÅ KARMA LUX
ydes der 25 års garanti
mod ramme og fjedrebrud.

180 x 200 cm.

6.499,-

Magasin

4.499,-

KARMA LUX
Magasin monteret med uldstof.
L 160 cm. 4.499,-

6

6

KARMA LUX
Hovedgavl monteret med kraftigt uldstof.
160 x 200 cm. 6.499,180 x 200 cm. 6.499,-

www.sengeland.dk

LÆKKER LUKSUS OG SKØN KARMA
180 x 200/210 cm.

12.999,SPAR 5.803,-

LAGNER i 16 farver og alle former
Lagnerne er fremstillet i ekstra slidstærk 100% bomuld (Percale). Vælg mellem flere typer i 16 farver. Priseksempler:

Flade lagner. Det klassiske lagen til alle typer
af senge.
Fx. 150 x 260 cm.
209,-

Faconlagner. Passer til
madrasser, der er mellem
18 og 27 cm. i højden.
Fx. 90 x 200 cm. 209,-

Flexlagner. Passer til
split-topmadrasser.
Fx. 180 x 200 cm.
599,-

Kuvertlagner bruges til
at lægge på topmadrassen.
Passer også på høje
topmadrasser.
Fx. 90 x 200 cm. 209,-

www.sengeland.dk

Kappelagner. Lagner
med lige fald på 3 sider.
Laves på bestilling i alle
størrelser.

7

2 stk. 90x200 /210 cm.

19.999,Spar

42%

SPAR 14.595,-

Hour Glass fjedren - helt unik og kun hos GARANT:
KARMA LUX ELEVATION M. HOUR GLASS
Elevationsseng med trådløs fjernbetjening bestående af polstret
indbygningsbund m. 42 lameller, vendbar madras m. hour
glass fjedre i medium eller fast hårdhed, monteret med kraftigt
møbelstof, som fås i 4 farver, og topmadras m. 40 mm latex
eller viscoelastisk, temperaturfølsomt skum, og trenssyninger.
Ekskl. ben. 90 x 200 /210 cm.
Vejl. udsalg. 17.297,- Ved køb af 2 stk. 90 x
200/210 cm. SPAR 14.595,- KUN 19.999,-

8

8

8

Som navnet antyder er fjederen formet som et timeglas,
og denne form giver en helt unik bæreevne. Fjederen
bliver hårdere, jo mere den belastes, og den bærer
derfor nænsomt kroppen lige præcis der, hvor den er
tungest. Hver fjeder er indsvejset i poser af blød antibakterielt nålefilt, som giver en ekstra lang holdbarhed.
Der er 375 hourglass fjedre pr. kvm i madrassen.

www.sengeland.dk

2 stk. 90x200 /210 cm.

28.999,-

KØB NU

SPAR 16.397,-

BETAL OVER

6-12-24 mdr.*
* Kom ind i butikken og hør mere om betingelserne

KARMA LUX 3-lags elevationssæt m. pocket fjedre og LUX topmadras m. sommer/vinter side
• Elevationsbund med underfjedring af 7 cm pocket fjedre, m. ekstra kraftig danskproduceret Linak motor m. trådløs fjernbetjening og polstret madrasbremse.
• Vendbar madras m. pocket fjedre i medium eller fast hårdhed, monteret med lækkert uldstof, som fås i 2 farver.
• Topmadras m. indlæg af 60 mm Talaly latex og antibakterielt betræk m. sommer/vinter sider (bomuld/uld).
Ved køb af 2 sæt 90 x 200/210 cm. Ekskl.hovedgavl og ben. Vejl. udsalg. 45.396,-. SPAR 16.397,-. KUN 28.999,-

FIND DEN PERFEKTE MADRAS

DANSK DESIGN

Produceret i Danmark

FANTASTISK LIGGEKOMFORT

En KARMA LUX 3-lags elevationsseng giver en helt fantastisk liggekomfort.
Der er både et lag fjedre i elevationsbunden og et lag fjedre i madrassen.
Fjederindlægget i madrassen kan du vælge som 5-zonet pocketfjedre,
multi-pocket fjedre eller hour glass fjedre. Alle fjedertyper er polstret med
latex. Elevationsbunden er desuden med ekstra kraftig danskproduceret Linak motor m. trådløs
fjernbetjening og polstret madrasbremse.

SOMMER ELLER VINTER?

Vælg dertil en topmadras med indlæg af 60 mm Talaly latex, polstret med antibakterielt, temperaturregulerende betræk. Topmadrassen har sommer-side med bomuldsvat og vinter-side med
uld.

www.sengeland.dk
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BEDRE FOR KLIMAET
Alle KARMA LUX elevationssenge leveres med danskproduceret Linak lav-energi motor med

Spar

• Indbygget natlys

44%

• Kun 0,1 W standby strøm
• Intet magnet- eller højspændingsfelt
• Lavt lydniveau

2 sæt 90 x 200/210 cm.

14.999,-

• Ekstra power

SPAR 11.595,-

KARMA LUX ELEVATION M. POCKET
Elevationsseng med trådløs fjernbetjening bestående af polstret indbygningsbund m. 42 lameller, vendbar madras m. 5-zonet ipocketfjedre i medium
eller fast hårdhed m. latexpolstring, monteret med kraftigt møbelstof, som fås i 4 farver, og topmadras m. 40 mm latex eller viscoelastisk, temperaturfølsomt skum monteret med hvidt, vaskbart betræk. Ekskl. ben. 90 x 200/210 cm. Vejl. udsalg. 13.297,Ved køb af 2 stk. 90 x 200/210 cm. Ekskl. ben. SPAR 11.595,- KUN 14.999,-

2 sæt 90 x 200/210 cm.

17.999,SPAR 14.595,-

Spar

45%

KARMA LUX ELEVATION M. MULTIPOCKET
Elevationsseng med trådløs fjernbetjening bestående af polstret
indbygningsbund m. 42 lameller, vendbar madras m. multipocket
fjedre i medium eller fast hårdhed, monteret med kraftigt møbelstof,
som fås i 4 farver, og topmadras m. 40 mm latex eller viscoelastisk,
temperaturfølsomt skum, og trenssyninger. Ekskl. ben. 90 x 200/210 cm.
Vejl. udsalg. 16.297,Ved køb af 2 stk. 90 x 200 /210 cm. Ekskl. ben.
SPAR 14.595,- KUN 17.999,-

10

10

10

2 sæt 90 x 200/210 cm.

16.999,SPAR 12.596,-

Spar

43%

KARMA LUX ELEVATION M. MULTIPOCKET
og SPLIT-TOPMADRAS
Elevationsseng med trådløs fjernbetjening bestående af polstret indbygningsbund m. 42 lameller, vendbar madras m. 5-zonet multipocketfjedre
i medium eller fast hårdhed m. latexpolstring, monteret med kraftigt møbelstof, som fås i 4 forskellige farver, og split-topmadras m. 40 mm latex
eller viscoelastisk, temperaturfølsomt skum monteret med hvidt, vaskbart
betræk. Ekskl. ben. 180 x 200/210 cm. Vejl. udsalg. 29.595,SPAR 12.596,- KUN 16.999,-

www.sengeland.dk

Tubeformet skum - Tysk testvinder

80/90/100 x 200 cm.

80/90/100 x 200 cm.

7.499,-

6.499,-

SPAR 1.496,-

SPAR 1.496,-

Komplet elevationsseng
incl. LaPur madras 20 cm.

Komplet elevationsseng
incl. LaPur madras 15 cm.

80/90/100 x 200 cm.
Vejl. udsalg 8.995- SPAR 4.000,KUN 7.499,-

80/90/100 x 200 cm.
Vejl. udsalg 7.995,- SPAR 2.000,KUN 6.499,-

160/180 x 200 cm.

12.998,SPAR 5.000,-

10 års
garanti
mod sætning

Uppsala box
incl. LaPur 10 cm. topmadras
Vejl. udsalg 17.998,- SPAR 5.000,- NU 12.998,-

· Bedste soveklima grundet luftkanaler
· Cellestrukturen bliver ikke ødelagt da madrassen
·

www.sengeland.dk

er formstøbt
Koldskum i bedste kvalitet
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KØB NU
BETAL OVER

6-12-24 mdr.*
* Kom ind i butikken og hør mere om betingelserne
Sengegavl

2.999,-

DANSK DESIGN

Produceret i Danmark

GARANT
4.999,-

Sengebord

1.688,-

140 x 200 cm.

FOR BEDRE SØVN

SPAR 4.500,-

KARMA CLASSIC Continental m.
pocket fjedre
• Polstret sengeramme m. 12 cm bæreskum.
• Vendbar madras m. 5-zonet pocket fjedre i
medium eller fast hårdhed.
• Topmadras m. valgfri kerne af 40 mm latex eller
viscoelastisk, temperaturfølsomt
skum. Fås i sort eller gråt skumlamineret stof.
140 x 200 cm. Vejl. udsalg. 9.499,SPAR 4.500,-. KUN 4.999,180 x 200 cm. 6.999,Square
Sengegavl til vægmontage m. sengeborde. Fås i
flere størrelser og varianter. Her vist i antracit, men
fås i flere farver.
Til seng i B 140 cm. 230 cm. 2.999,Til senge B 180 cm. 270 cm. 3.249,Sengebord m. 1 skuffe. B 34,4 cm. 1.688,-

SENGELAND

VI ER MEDLEM AF GARANT MØBEL - Europas største sammenslutning
af frivillige møbelhandlere. Din GARANT for bedre møbler til bedre priser.

Vadbro 14 v/Buddinge Station . 2860 Søborg . Tlf. 42 91 21 00 . www.sengeland.dk
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