
Danskproducerede senge siden 1939

Overskud til mere.

Amtoft
AmtoftMøbler_lang



Mennesket har brug for søvn. Ellers fungerer vi ikke.
Vores hukommelse, koncentrationsevne, kreativitet, humør  

– og sexlyst – er afhængig af, at vi sover godt.

Overskud til mere.

Den seng vi sover i, har afgørende betydning for, at 

vi sover roligt og godt hele natten. Derfor er OPUS 

skabt til at give god søvn. Til at lade dig vågne 

veludhvilet, og med overskud til mere.  

 

OPUS giver dig et bredt udvalg af forskellige 

senge, så du kan finde den, der passer til nætterne 

hjemme hos dig. Uanset om du foretrækker en 

enkel boxseng, en kontinentalseng med flere lag, en 

fleksibel elevationsseng eller boxelevation.  

 

OPUS senge findes desuden i tre forskellige serier: 
 

 
Basic er lig dansk håndværk og har alle de gode 

egenskaber, som vores senge er berømte for. Til dig, 

der foretrækker en klassisk seng med god komfort.

 
 

 
giver dig en øget liggekomfort med 7-zonet  

fjederindlæg og Highpocket fjedre. En opgradering  

af din søvn, som dit velvære vil takke dig for hver 

nat. Elsker I “samsovning” med hele familien i én 

seng? Så introducerer vi XL-kontinental i 210 x  

210 cm. Se s. 10-11.

 
 

 
giver dig en optimal liggekomfort med 7-zonet 

sense+TM fjederindlæg og trykaflastende flex+ skum. 

Vidunderlig, rolig søvn, hele natten hjemme hos dig.

“Jeg synes faktisk 
det er sjovt at smøre 

madpakker! ”
TINA  glad ejer af OPUS Home
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Omfavnende søvn med unik støtte til lænd og skuldre

OPUS er udviklet ud fra ny forskning om, hvordan  
vi i Skandinavien foretrækker at ligge, og den danske  
fabriks mangeårige erfaring med senge og madrasser.

Derfor kan du 
sove roligt.

Din seng skal give din krop den rette støtte, og den 

skal være åndbar, så overskudsvarme kan slippe 

væk. Begge dele opnår du bedst, når du sover på en 

madras med fjederindlæg. Derfor er OPUS bygget 

op med zone-inddelte fjederindlæg med støtte til 

skuldre, hofte og lænd. OPUS Elite med sense+™ 

har smalle fjedre som giver flere støttepunkter, og på 

midten giver brede high-fjedre en unik støtte til lænd 

og hofte. Din krop har optimal støtte, uanset om du 

ligger på siden eller på ryggen – og det er vigtigt, 

for vi ligger i gennemsnit i mere end 40 forskellige 

stillinger i løbet af en nat. 

 

I Elite-serien består madrassernes komfortlag af 

flex+ skum, som giver unik komfort. Dels lader flex+ 

skum kropsvarmen slippe væk, og samtidig giver 

den enestående trykaflastning, så du vågner udhvilet 

og klar til den nye dag.

Alle OPUS Basic madrasser har 5 komfortzoner i 

fjederindlægget, som giver dig den grundlæggende 

støtte, din krop har brug for. Sengene i Basic serien 

fås i medium eller fast. 

OPUS Home og OPUS Elite senge har 7 komfort- 

zoner, så her får du den optimale, individuelle ligge-

komfort. Alle 7 zoner er udviklet til at give korrekt støtte 

til hvert område af din krop. Sengene i Home og Elite 

serierne fås i medium, fast eller ekstra fast.

Vælg topmadrasser  

til Home og Elite serierne  

med 65 mm ergo, 50 mm latex 

eller 50 mm memory foam. 

Alle Opus Home  

og Opus Elite senge  

har anti-skrid under  

topmadrassen.

Opgrader 
til cool top

Hoved Skulder Lænd & hofte

MEDIUM

FAST

MEDIUM
FAST MEDIUM

FAST

MEDIUM

Skulderzone med sense+™ 

og high pocket i lænde og 

hoftezone for ekstra støtte.

Åndbart flex+ skum sikrer, 

at du får en god nats søvn 

og optimal udnyttelse af den 

unikke sense+ fjeder.
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Elevations- og boxelevationssengene 
betjener du med en enkel, trådløs fjern-
betjening. Nemt og bekvemt – og én ti l 
hver side af dobbeltsengen.

OPUS Basic har som standard en  
40 mm latex topmadras eller 40 mm 
memory foam.

OPUS Basic er lækker liggekomfort. En god,  
gedigen seng uden for meget luksus, men med mange  

gode nætter og morgener hjemme hos dig!

OPUS Basic box 
Topmadras med 40mm latex eller memory foam, vaskbart 

betræk v/ 60 °C. Boxmadras med bonell/pocketfjedre 

inddelt i 5 komfortzoner med skumpolstring. 12 cm 

træramme. Hårdhed: Medium eller fast. Møbelstof i sort 

eller grå. Ben og gavl er ti lkøb.

OPUS Basic elevationsseng

Topmadras med 40 mm latex eller memory foam, vaskbart 

betræk v/ 60 °C. Vendbar madras med pocket fjedre inddelt 

i 5 komfortzoner med skumpolstring. Hårdhed: Medium eller 

fast. Elevationsbund med 28 lameller og endebøjle med 

stofpose. Trådløs fjernbetjening. Møbelstof i sort eller grå. Ben 

og gavl er ti lkøb.
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10
ÅRS SÆTNINGS- 

GARANTI

10
ÅRS GARANTI PÅ RAMME

& MADRASINDLÆG

5
ÅRS MOTOR- 

GARANTI

2½
ÅRS GENEREL 

GARANTI

OPUS Basic

“Vi fik en kvalitetsseng, 
som vi havde råd til.”

DITTE OG MAGNUS  glade ejere af OPUS Basic
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På siden af boxelevations- og elevationssengene er 
der elegante lommer ti l den trådløse fjernbetjening, 
så den hverken roder eller bliver væk.

OPUS Home topmadrasser 
leveres som standard med 
antibakterielt, vaskbart Sen-
sity betræk.

OPUS Home giver dig super liggekomfort
med 7-zonet High pocketfjedre.  

Sov roligt og vågn veludhvilet hjemme hos dig!

Madrassen i OPUS Home har skridsikker 
overflade, så du er sikker på, at top-
madrassen ikke rykker sig, uanset hvor 
meget du bevæger dig i sengen.

OPUS Home boxseng

Topmadras med valgfri indlæg, af 50 mm zoneinddelt 

latex, 50 mm memory foam eller 65 mm ergo+TM, vask-

bart antibakterielt Sensity betræk v/ 60 °C. Boxmadras 

med pocket/High pocketfjedre inddelt i 7 komfortzoner. 

Madrassen har anti-skrid i betrækket, som sikrer at top-

madrassen bliver på plads. 12 cm træramme. Hårdhed: 

Medium, fast eller ekstra fast. Møbelstof i antracit, sand, 

blå eller lysgrå. Ben og gavl er ti lkøb.

OPUS Home kontinentalseng

OPUS Home kontinentalsengen er med full-size kerne med 

zoneinddelte highpocket fjedre, så man har én stor l iggeflade  

i sengen. Topmadras med valgfri indlæg, af 50 mm zone- 

inddelt latex, 50 mm memory foam eller 65 mm ergo+TM, 

vaskbart antibakterielt Sensity betræk v/ 60 °C. Kontinen-

talseng med en base af pocket fjedre og kerne af High 

pocketfjedre med 7 komfortzoner. Madrassen har anti-skrid 

i betrækket, som sikrer at topmadrassen bliver på plads. 

Hårdhed: Medium, fast eller ekstra fast. Møbelstof i antracit, 

sand, blå eller lysgrå. Ben og gavl er ti lkøb.
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OPUS Home boxelevationsseng

En seng, hvor madrassen er integreret med elevationsbunden. På 

boxelevationssenge ligger madrassen altid pænt, hvorimod man nogle 

gange skal rette på madrassen på en almindelig elevationsseng 

med vendbare madrasser. Topmadras med valgfri indlæg, af 50 mm 

zoneinddelt latex, 50 mm memory foam eller 65 mm ergo+TM, vaskbart 

antibakterielt Sensity betræk v/ 60 °C. Boxelevation med pocket/

High pocketfjedre inddelt i 7 komfortzoner med purskum komfortlag. 

Madrassen har anti-skrid i betrækket, som sikrer at topmadrassen 

bliver på plads. 12 cm træramme. Hårdhed: medium, fast eller ekstrafast. 

Trådløs fjernbetjening med opbevaringslomme i stof. Møbelstof i 

antracit, sand, blå eller lysgrå. Ben og gavl er tilkøb.

OPUS Home

125
DAGES OMBYTNINGSRET

PÅ MADRASINDLÆG

10
ÅRS SÆTNINGS- 

GARANTI

25
ÅRS GARANTI PÅ RAMME

& MADRASINDLÆG

5
ÅRS MOTOR- 

GARANTI

2½
ÅRS GENEREL 

GARANTI

OPUS Home elevationsseng

Topmadras med valgfri indlæg, af 50 mm zoneinddelt 

latex, 50 mm memory foam eller 65 mm ergo+TM, vask-

bart antibakterielt Sensity betræk v/ 60 °C. Vendbar 

madras med High pocketfjedre inddelt i 7 komfortzoner 

med purskum komfortlag. Madrassen har anti-skrid i 

betrækket, som sikrer at topmadrassen bliver på plads. 

Hårdhed: Medium, fast eller ekstra fast. Elevationsbund 

med 28 lameller og endebøjle med stofpose. Sidelom-

me i stof ti l trådløs fjernbetjening. Møbelstof i antracit, 

sand, blå eller lysgrå. Ben og gavl er ti lkøb.
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XL- kontinental - til dig der nyder masser af 
plads i sengen eller som ønsker plads til 

“samsovning” med hele familien i én seng.

Kontinentalsengen i str. XL føres i OPUS Home og OPUS Elite serierne.

Uanset om man er single, par eller børnefamilie skal sengen tilgodese 

de behov vi har for at kunne bevæge os frit, mens vi sover. Disse 

behov tilgodeser vi i vid udstrækning med senge fra str. 80 cm i 

bredden op til 180 cm., som er den foretrukne størrelse for par.

Skal der være endnu mere plads til at bevæge sig - og måske også 

plads til et barn eller to, så giver en XL-seng i str. 210 x 210 cm 

mulighed for at flere kan sove sammen. 

Der er både argumenter for og imod, at børn sover sammen med 

deres forældre, og der er uenighed om, hvad ’god’ og ’dårlig’ søvn er 

for mindre børn. 

De fleste oplever dog, at både forældre og børn sover bedre og med 

færre afbrydelser i løbet af natten, når alle sover i samme seng.

OPUS Home / Elite XL kontinentalseng  Læs om Home på side 6-7 / Elite side 10-11

Ekstra
meget plads

210x210
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OPUS XL - kontinental

HOVED

MEDIUM
ZONE

MEDIUM
ZONE

FAST
ZONE

SKULDER LÆND & HOFTE

FAST
ZONE

FAST
ZONE

MEDIUM
ZONE

MEDIUM
ZONE

7 zoner
I OPUS Home og Elite får du 7 komfortzoner, for den optimale individuelle liggekomfort. 

Alle 7 zoner er udviklet til at give korrekt støtte til hvert område af din krop. 

125
DAGES OMBYTNINGSRET

PÅ MADRASINDLÆG

10
ÅRS SÆTNINGS- 

GARANTI

25
ÅRS GARANTI PÅ RAMME

& MADRASINDLÆG

5
ÅRS MOTOR- 

GARANTI

2½
ÅRS GENEREL 

GARANTI
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OPUS Elite kontinentalseng

Topmadras med valgfri indlæg, af 50 mm zoneinddelt 

latex, 50 mm memory foam eller 65 mm ergo+TM, 

vaskbart temperaturregulerende antibakterielt Sensity 

betræk v/ 60 °C. Kontinentalseng med en base af 

pocketfjedre og kerne af sense+ fjedre med flex+ 

komfortlag. Madrassen har antiskrid i betrækket, som 

sikrer at topmadrassen bliver på plads. Hårdhed: 

Medium, Fast eller Ekstra fast. Møbelstof i antracit, 

sand, blå eller lysgrå. Ben og gavl er ti lkøb.

OPUS Elite fås også med 65 mm Ergo+™ 
topmadras og med cool betræk, der leder 
varmen væk fra kroppen.

OPUS Elite giver dig den optimale  
liggekomfort med 7-zonet sense+™ fjederindlæg  

og trykaflastende flex+ skum. Vidunderlig,  
rolig søvn, hele natten hjemme hos dig!

Du betjener elevations- og box-
elevationssengene med en enkel, 
trådløs fjernbetjening. Nemt og 
bekvemt – og én ti l hver side af 
dobbeltsengen.

OPUS Elite boxseng

Topmadras med valgfri indlæg, af 50 mm zoneinddelt latex,  

50 mm memory foam eller 65 mm ergo+TM, vaskbart temperatur-

regulerende antibakterielt Sensity betræk v/ 60 °C. Boxmadras 

med pocket/sense+ fjedre inddelt i 7 komfortzoner med flex+ 

komfortlag. Madrassen har anti-skrid i betrækket, som sikrer 

at topmadrassen bliver på plads. 12 cm træramme. Hårdhed: 

Medium, Fast eller Ekstra fast. Møbelstof i antracit, sand, blå 

eller lysgrå. Ben og gavl er tilkøb.
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OPUS Elite boxelevationsseng

Topmadras med valgfri indlæg, af 50 mm zoneinddelt 

latex, 50 mm memory foam eller 65 mm ergo+TM, vaskbart 

temperaturregulerende anti-bakterielt Sensity betræk v/  

60 °C. Boxelevation med pocket/sense+ fjedre inddelt  

i 7 komfortzoner med flex+ komfortlag 12 cm træramme. 

Hårdhed: medium, fast eller ekstra fast.. Madrassen har 

anti-skrid i betrækket, som sikrer at topmadrassen bliver på 

plads. Trådløs fjernbetjening med opbevaringslomme  

i stof. Møbelstof antracit, sand, blå eller lysgrå. Ben og  

gavl er ti lkøb.

OPUS Elite elevationsseng

Topmadras med valgfri indlæg, af 50 mm zoneinddelt 

latex, 50 mm memory foam eller 65 mm ergo+TM, vaskbart 

temperaturregulerende antibakterielt Sensity betræk v/ 60 °C. 

Vendbar madras med sense+ fjedre inddelt i 7 komfortzoner 

med flex+ komfortlag. Madrassen har anti-skrid i betrækket, 

som sikrer at topmadrassen bliver på plads. Hårdhed: 

Medium, fast eller ekstra fast. Elevationsbund med 28 lameller 

og endebøjle med stofpose. Sidelomme i stof til trådløs 

fjernbetjening. Møbelstof i antracit, sand, blå eller lysgrå.  

Ben og gavl er tilkøb.

OPUS Elite

125
DAGES OMBYTNINGSRET

PÅ MADRASINDLÆG

10
ÅRS SÆTNINGS- 

GARANTI

25
ÅRS GARANTI PÅ RAMME

& MADRASINDLÆG

5
ÅRS MOTOR- 

GARANTI

2½
ÅRS GENEREL 

GARANTI
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Du bestemmer selv, hvilke ben, hvilken gavl og 
hvilken farve stof du vælger til din OPUS seng, så den 

passer perfekt i soveværelset hjemme hos dig. 

Her er OPUS Elite elevationssengen vist i det varme 
antracit-farvede stof og kombineret med Square gavl 

og sokkel i massiv, ubehandlet egetræ.

Vælg selv hvordan
din OPUS ser ud.

Elite og HomeBasic
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OPUS Home

Stålben Træben i eg Vinkelben SokkelClassic

OPUS Basic

Farver

Fjernbetjeninger

Gavle

Ben og sokkel

OPUS Elite

Grå

Wing

Lysgrå

Sort

Vælg gavle med forskell ige højder, farver og med eller uden knapper.

SquareChestCurve

Antracit

Blå

Cody

Sand

Curve gavl fåes i grå og sort til Opus Basic. 
Curve gavl fåes i antracit, sand, blå eller 
lysgrå i OPUS Home og Elite
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ME HOS:MonikaMonika& Oskar& Oskar

“Selv med mange
vågne nattetimer, føler 

jeg mig udhvilet.”
MONIKA  glad ejer af OPUS Home



Der tages forbehold for produktionsændringer, afgiftsforhøjelse,  devaluering, leverancesvigt samt trykfejl. Vers. 1-2021.

hjemmehos.dk instagram@hjemmehosfacebook.com/hjemmehos

OPUS er designet og produceret i Danmark.
Gennem vores store erfaring og moderne tek nologi 

kan vi tilbyde senge i den bedste kvalitet og med en optimal  
holdbarhed tilpasset den skandinaviske smag.

Opus er skabt med lige dele dansk håndværks-
tradition og innovation for at give dig en god søvn,

så du kan vågne veludhvilet og med overskud til mere.
Opus forhandles kun i Hjemme Hos forretninger.
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