
SÄNGYT
SOHVAT
TUOLIT

HOTELLIKÄYTTÖÖN



HOTEL-sängyt
Sänkyratkaisut, joissa laatu, mukavuus 

ja paloturvallisuus kohtaavat 

Tarjoamme laajan ja laadukkaan palo-
turvallisen hotellisänkymalliston jossa 

on kestävä ammattilaisrakenne.

Tarjoamissamme vakiomalleissa on 
neljä jousitusvaihtoehtoa; Pocket, 

Pocket-Bonnell, Multipocket-Bonnell ja 
Jenkki Pocket-Bonnell. Laadukkaita 

sänkymallejamme kruunaavat ylelliset 
petauspatjat.



Hotel Basic -sänky on erittäin kilpailukykyinen ja kestävä perussänky. Materiaalit ovat 
hotellikäyttöön valitut ja rakenne samanlainen kuin Luxus-sarjan malleissamme.

HOTEL BASIC
NO PROBLEM

24 cm

Sängyn patja ja runko
Runko tukevaa havupuuta. 
Jousisto: Pocket hard, 250 jousta/m2 itsenäisesti joustavia pussijousia.
Kaikissa runkopatjoissamme on keskellä tukipuu varmistamassa rungon 
kestävyyden kovassakin käytössä.
Pohjarimat ovat omissa urissaan, jolloin eivät irtoa kovassakaan 
käytössä. 
Kankaaksi voi valita paloturvallisen Sawanan tai muun vaihtoehdon  
laajasta verhoilukangasvalikoimastamme.
Reunoissa on tukevuutta antavat vaahtomuovit, jolloin jousia ei tunne 
kankaan läpi.

Petauspatja
Petauspatjaksi käy hyvin edullinen Plus-sarjan malli, mutta nukkumis-
mukavuutta voi parantaa valitsemalla Luxus-sarjan profiloidun petaus-
patjan.

18,5 cm / 22,5 cm

Mitat
Sängyn mitat asiakkaan tarpeen mukaan,
myös 205 cm ja 210 cm pituisena.



NO PROBLEM

HOTEL LUXUS POCKET-BONNELL

Kun haluatte tarjota asiakkaallenne erinomaista nukkumismukavuutta järkevään hintaan, 
on valinta No Problem Hotel Luxus -sarjan kaksoisjousitettu Pocket-Bonnell-sänky. Tässä 
luksustason sängyssämme on alajousisto Bonnell-jousitettu 150 kpl/m2 ja sen yläpuolella 
yksilöllisesti joustavat pussijouset 250 kpl/m2. Sängyn kovuus vakiona on hard, mutta 
saatavissa myös mediumina tai extra hardina.

Paloturvalliseen Crown-
kankaaseen on tikattuna 
Velcro-takiainen helma-

lakanaa varten. Takiainen 
kuuluu hintaan tilattaessa 

sänky Crown-kankaalla.

30 cm

18,5 cm / 22,5 cm

Mitat
Sängyn mitat asiakkaan tarpeen mukaan, myös 205 cm 

ja 210 cm pituisena.



Runkopatja
Yläjousisto: Pocket, 250 jousta/m2.
Pehmeysaste: vakiona hard, saatavissa myös medium ja 
extra hard.
Reunoissa on tukevuutta antavat vaahtomuovit, jolloin jousia 
ei tunne kankaan läpi ja istuminenkin on tukevaa.

Alapatja
Runko tukevaa havupuuta. 
Alajousisto: Bonnell, 150 jousta/m2.
Kaikissa runkopatjoissamme on keskellä tukipuu varmista-
massa rungon kestävyyden kovassakin käytössä.
Pohjarimat ovat omissa urissaan, jolloin eivät irtoa kovassa-
kaan käytössä.
Rungon korkeus on 30 cm. Jalkavaihtoehtoja on useita 
malleja ja jalan korkeus on 18,5 cm tai 22,5 cm.
Kankaaksi voi valita paloturvallisen Crown- tai Sawana-
kankaan tai muun vaihtoehdon laajasta verhoilukangas-
valikoimastamme.

Hotel Crown 6,5 cm profiloitu Hotel Luxus 8,5 cm profiloitu

Petauspatja
Tälle sängylle suosittelemme Luxus-sarjan petauspatjaa; 
joko 6,5 cm profiloitu Hotel Crown tai 8,5 cm HR30 
profiloitu Hotel Luxus -petauspatja.



Parhaiden hotellien vaatimustasoon kuuluu myös paras mahdollinen sänky. Sellainen 
on No Problem Hotel Luxus Multipocket sänkymme. Tässä sängyssä on ylellinen 
kaksoisjousitettu runkopatja, jonka alajousisto on Bonnell-jousitettu ja yläpuolella on 
500 jousta/m2 oleva tiheä, pienien itsenäisesti joustavien pussijousien kerros, jolloin 
vuode reagoi vieläkin paremmin nukkujan asentoihin ja kehon muotoihin. Malli on 
miellyttävän tukeva ja hard tasoa, joten tälle sängylle kuuluu pariksi 8,5 cm paksu 
profiloitu HR30-laatua oleva Luxus-petauspatjamme.

HOTEL LUXUS MULTIPOCKET
NO PROBLEM

30 cm

8,5 cm

18,5 cm / 22,5 cm

Mitat
Sängyn mitat asiakkaan tarpeen mukaan, 

myös 205 cm ja 210 cm pituisena.



Petauspatja
Tälle sängylle suosittelemme Luxus-sarjan 8,5 cm HR30 
profiloitua No Problem Hotel Luxus -petauspatjaa.

Runkopatja
Yläjousisto: Pocket, 500 jousta/m2
Pehmeysaste: vakiona hard, saatavissa myös medium ja 
extra hard.
Reunoissa on tukevuutta antavat vaahtomuovit, jolloin 
jousia ei tunne kankaan läpi ja istuminenkin on tukevaa.

Alapatja
Runko tukevaa havupuuta.
Alajousisto: Bonnell 150 jousta/m2
Kaikissa runkopatjoissamme on keskellä tukipuu 
varmistamassa rungon kestävyyden kovassakin käytössä.
Pohjarimat ovat omissa urissaan, jolloin eivät irtoa 
kovassakaan käytössä. 
Rungon korkeus on 30 cm. Jalkavaihtoehtoja on useita 
malleja ja jalan korkeus on 18,5 cm tai 22,5 cm.
Kankaana paloturvallinen Sawana, jolla on erinomainen 
Martindale 100 000 hankausarvo ja palosuojakäsittely. 
Jos halutaan muilla verhoilukankailla, valitse laajasta 
mallistostamme mieluisin.

Runkopatja
Yläjousisto: Pocket, 250 jousta/m2.
Pehmeysaste: vakiona hard, saatavissa myös medium ja 
extra hard.
Reunoissa on tukevuutta antavat vaahtomuovit, jolloin jousia 
ei tunne kankaan läpi ja istuminenkin on tukevaa.

Alapatja
Runko tukevaa havupuuta. 
Alajousisto: Bonnell, 150 jousta/m2.
Kaikissa runkopatjoissamme on keskellä tukipuu varmista-
massa rungon kestävyyden kovassakin käytössä.
Pohjarimat ovat omissa urissaan, jolloin eivät irtoa kovassa-
kaan käytössä.
Rungon korkeus on 30 cm. Jalkavaihtoehtoja on useita 
malleja ja jalan korkeus on 18,5 cm tai 22,5 cm.
Kankaaksi voi valita paloturvallisen Crown- tai Sawana-
kankaan tai muun vaihtoehdon laajasta verhoilukangas-
valikoimastamme.

Hotel Luxus 8,5 cm profiloitu



/GOLD
KONTINENTALSÄNGHOTEL LUXUS JENKKISÄNKY

NO PROBLEM

Kun toiveena on löytää mahtavan leveä ja korkea vuode, on No Problem Luxus Jenkki-
sänky oikea valinta. Se on erillisjousitettu, erillisillä patjoilla rakennettava huippuluokan 
kokonaisuus. Alla on runkopatja, jossa laadukas Bonnell jousisto 115–150 jousta/m2 ja 
päällä on erillinen välipatja, jossa on Pocket-pussijousia 250 kpl/m2. Nämä kaksi patjaa 
antavat todella pitkän käyttöiän ja erinomaisen nukkumismukavuuden kaikenlaisille 
vartalotyypeille. Kaiken kruunaa Luxus-mallinen 8,5 cm paksu profiloitu HR30-laatua 
oleva petauspatjamme.

19 cm

8,5 cm

18,5 cm / 22,5 cm

21 cm / 25 cm

Mitat
Sängyn mitat asiakkaan tarpeen mukaan, 

myös 205 cm ja 210 cm pituisena.



Petauspatja
Suosittelemme Luxus-sarjan 8,5 cm HR30 
profiloitua No Problem Hotel Luxus -petauspatjaa.

Välipatja
Jousisto: Pocket, 250 jousta/m2
Pehmeysaste: medium, hard och extra hard.
Reunoissa on tukevuutta antavat vaahtomuovit, 
jolloin jousia ei tunne kankaan läpi ja istuminenkin 
on tukevaa.
Välipatja myös saatavana erillisenä tuotteena.

Runkopatja
Runko tukevaa havupuuta.
Jousisto: Bonnell 115–150 jousta/m2
Kaikissa runkopatjoissamme on keskellä tukipuu 
varmistamassa rungon kestävyyden kovassakin 
käytössä.
Pohjarimat ovat omissa urissaan, jolloin eivät irtoa 
kovassakaan käytössä. 
Jalkavaihtoehtoja on useita malleja ja jalan korkeus 
on 18,5 cm tai 22,5 cm.
Kankaaksi voi valita paloturvallisen Sawana- tai 
Crown-kankaan tai muun vaihtoehdon laajasta 
verhoilukangasvalikoimastamme.



Lieriönmuotoiset

Koivu Musta Pähkinä Metalli

Kartiomuotoiset

Tammi

Shampanja

Metalli

JALAT 18,5 cm / 22,5 cm 

Hotel Plus 5 cm

Hotel Crown 6,5 cm profiloitu

Hotel Luxus 8,5 cm profiloitu

PETAUSPATJAT JA JALAT
PETAUSPATJAT

Edullinen, hyvä perusmallimme, joka sopii myös vanhoihin 
vuoteisiin. Kankaana Stretch paloturvallinen tai ei-palo-
turvallinen kangas, väri beige. E25 vaahtomuovia.

Laadukas 6,5 cm paksu profiloitu petauspatja, joka antaa 
pehmeän ja ylellisen nukkumismukavuuden erilaisille 
vartaloille. Tällä voi helposti antaa lisää käyttövuosia 
vanhoillekin sängyille. Sopii kaikkiin vuodemalleihimme. 
Kankaana paloturvalliset beige Stretch tai harmaa 
ruutukuvioinen tikattu Crown kangas. E25 vaahtomuovia.

Tämä paras, paksuin ja ylellisin petauspatjamme kruunaa 
jokaisen sängyn. Sen HR30 laatuinen profiloitu 8,5 cm 
paksu vaahtomuovi on erittäin mukava, mutta myös paljon 
tavallista laatua kestävämpi ja pitkäikäisempi.

Petauspatjojen Stretch-kankaat ovat vesipestäviä ja veto-
ketjullisia.

Valittavissa on koivua olevat lieriömalliset 
jalat kolmessa värissä tai tammea olevat 
kartiomuotoiset puujalat. Modernia linjaa 
tarjoamme lieriö- tai shampanjalasin 
mallisilla metallijaloilla. Jalat kiinnitetään 
kiertämällä ne omiin paikkoihinsa tiukasti 
käsin.

120 cm ja leveämmissä rungoissa on 
keskellä ylimääräinen jalka.



SÄNGYNPÄÄDYT

Sängynpäädyissä on useita tyylikkäitä vaihtoehtoja niin 
mallin, mittojen kuin kiinnityksenkin suhteen. Myös lattialla 
seisova malli on mahdollinen.

HBIII

80/90/105/120/
140/160/180 x 110 x 10 cm

HBVI

80/90/105/120/
140/160/180 x 120 x 6,5 cm

HBVII

80/90/105/120/
140/160/180 x 120 x 10 cm

HBV

80/90/105/120/
140/160/180 x 120 x 10 cm

HBII

80/90/105/120/
140/160/180 x 110 x 6 cm

HBI

80/90/105/120/
140/160/180 x 120 x 3 cm

HBIV

80/90/105/120/
140/160/180 x 110 x 16 cm



VUODESOHVAT
JA -TUOLIT

Tarjoamme korkealuokkaiset, kestävät, tyylikkäät 
ja paloturvallisilla kankailla verhoillut vuode-

sohvat yhden tai kahden hengen käyttöön. Niissä 
on miellyttävä nukkua ja erinomaisen mukava 

istua. Hyvin helppokäyttöiset ja kestävät meka-
nismit takaavat huolettoman käytön vuosiksi.

 Laajassa väri- ja kangasvalikoimassa on 
valinnan varaa. Kankaat ovat helppohoitoisia 

likaahylkivyyskäsittelyn vuoksi, kestäviä ja 
tyylikkäitä. Vuodesohvia on saatavana myös 

rakenteeltaan kompakteina malleina ilman irto-
tyynyjä tai toppauksia, jolloin varastointi ei tuota 

ongelmaa. Valikoimaa on runsaasti enemmän 
kuin kuvastossa!



56

101

~93

VUODESOHVAT

Cozy

Cozy -vuodesohva sopii erityisen hyvin hotelli-
käyttöön. Se on modernin tyylikäs, erinomainen 
sohva istumiseen mutta myös todella laadukas 
nukkumiseen. Siinä on metallinen mekanismi ja 
pohjaverkko, joka pidentää oleellisesti sen käyttö-
ikää nauhaverkkomalleihin verrattuna. Siihen voi 
valita mieleisen joko vaahtomuovisen, jousin 
varustetun tai memoryfoamista tehdyn patjan.

Sängyn mitat 
143 cm x 192 cm

101 cm197 cm

Tässä sohvassa ei ole irtotyynyjä, ja vuoteeksi 
kääntäminen tapahtuu hetkessä. Sisällä on 
hintaan kuuluvan petauspatjan säilytyspaikka. 
Käsinojat, pehmusteet ja tausta ovat tarvittaessa 
vaihdettavia tai uudelleen verhoiltavissa. Cozyn 
tyylikkäät metallijalat ovat korkeammat kuin 
tavallisissa vuodesohvissa yleensä, joten sohvan 
alustan siivoaminen on myös helpompaa.



VUODESOHVAT

Ramona 21
Näppärän kokoinen kahden istuttava sohva, joka 
aukeaa helposti kahden hengen vuoteeksi. Tässä 
nukkuu pidempikin koripalloilija – makuumitta 
jopa 209 cm!

Ramona 31
Kun tarvitaan hyvä kolmen istuttava sohva, mutta tilaa 
ei ole tarpeeksi sohvan edessä, on tämä malli paras 
ratkaisu. Ramona 31 aukeaa kevyesti yhdellä kädellä 
kahden nukuttavaksi vuoteeksi. Tässä nukutaan 
pitkittäin, jolloin vuoteena se vie vain 80 cm enemmän 
tilaa kuin sohvana.

56

100

~93

56

100

~93
Sängyn mitat 142 cm x 209 cm Sängyn mitat 190 cm x 137 cm



92

~86

92

~86

Ramona 11
Kunnollisella mekanismilla varustettu 
vuodetuoli on tukeva ja tilava istua. 
Se aukeaa helposti varavuoteeksi, ja 
selkänojaan on piilotettu hintaan 
kuuluva petauspatja.

Bella 2 ja 3
Erittäin hyvä ja edullinen perussohva, joka ajattomalla 
tyylillään sopii millaiseen huoneeseen vain. Tukevat sohva-
tyynyt sekä vankka rakenne takaavat pitkän käyttöiän ja 
-mukavuuden. Bellaa saa kahden ja kolmen istuttavana 
mallina.

VUODETUOLIT JA SOHVAT

54

98

88
Sängyn mitat 70 cm x 209 cm



HOTELLITARVIKKEITA

KYSY LISÄÄ TAI PYYDÄ TARJOUS – ME PALVELEMME!

IMPORT NUMERO 1 OY
Lautamiehentie 1, 02770 Espoo
Puh. +358 (0)10 321 4000
Sähköposti: noproblem@nro1.com   |   www.nro1.com

Valikoimistamme löytyy 

myös laadukkaat 

design-hotellitarvikkeet, 

kuten peilit, hiusten-

kuivaajat, poljinroskikset, 

tallelokerot ja minibaarit.

Meiltä saat myös upeat 

peitot, tyynyt, patjansuojukset 

ja muut majoitustekstiilit.


