
Väggfast våningssäng med yttermått 
B85 cm ryms mellan vägg och 
fönsterfoder. 

B85cm

Väggfast våningssäng med 
yttermått underslaf  B125 cm

B125cm

Viktigt att tänka på vid  
beställning av våningssäng
Väggfast våningssäng monteras på vägg. Väggribbor monteras vid huvudända och långsida i överslaf  

och underslaf. Därav är yttermått och höjd viktig när du mäter för väggfast våningssäng. Mät och  

säkerställ att sängens yttermått får plats i rummet och att ytan är fri från exempelvis eluttag, ström- 

brytare och fönster/fönsterfoder. En fristående våningssäng behöver inte monteras i vägg, men vi 

rekommenderar att förankra den i vägg, gäller främst 80/80x200cm våningssäng.
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Viktigt att tänka på när du mäter för väggfast våningssäng:

Våningssäng med bäddmått 80/80x200 cm - kräver monteringsmått på 85/85x205 cm

Våningssäng med bäddmått 80/120x200 cm - kräver monteringsmått på 85/125x205 cm

Här är valet en fristående våningssäng 
då fönster gör att en väggfast vånings-
säng ej går att montera.

Fristående våningssäng
80/80x200cm

Väggfast våningssäng
80/80x200cm

Fristående våningssäng
80x120x200cm

Väggfast våningssäng
80/120x200cm



Totalhöjd: 
Saga        162 cm 
Vimse     158, 5 cm 

Höjd överkant madrass överslaf:
Saga   146 cm 
Vimse    138 cm

Höjd underkant väggribba:
Saga         120 cm 
Vimse       111 cm 

Höjd överkant madrass underslaf:
Saga        45 cm 
Vimse     46 cm 

Mått fristående våningssäng: 
Bäddmått:             Yttermått:
- B80/80 L200 cm         - B86/86 x 204 cm
- B80/120 L200 cm       - B86/126 x 204 cm

Mått väggfast våningssäng:
Bäddmått:                 Yttermått
- B80/80 L200 cm            - B83,5/83,5 L204 cm
- B80/120 L200 cm          - B83,5/123,5 x L204 cm

Höjder Saga & Vimse: 
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- Placering av uttag mitt under säng:                  cc 40 cm från hörn
- Placering av uttag utanför säng 80/80 cm:       cc 90 cm från hörn
- Placering av uttag utanför säng 80/120 cm:       cc 130 cm från hörn 

Placering av vägguttag i våningssängsrum:

Uttag placeras 
max cc 15 cm 

från golv! 


