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Bæredygtigt sengedesign fra dansk producent 

Den danske sengeproducent European House of Beds har lanceret sit bud på en bæredygtig seng, 

der er skabt fra genanvendt plastaffald. Konceptet hedder Ecobed og læner sig med sit stilrene og 

organiske look meget tæt op ad de karakteristiske linjer i den danske møbeltradition 

Horsens-virksomheden European House of Beds har med sit nye sengekoncept Ecobed sat fokus på 

bæredygtighed og genbrug.  

Sengerammen er delvist produceret af genanvendelig plast fra husholdningen som kødbakker, plastikbægre, 

shampooflasker og øvrigt plastaffald. Derudover er tekstilet på madrassen udført i genbrugspolyester.  

Cirkulært system 

Netop den kombination giver ifølge administrerende direktør hos European House of Beds, Kim Moesgaard 

Rasmussen rigtig god mening. Det markerer samtidig også startskuddet på en produktvifte med en 

udpræget bæredygtig profil, der skal udvikles over de kommende år:  

– Med Ecobed tager vi første skridt på rejsen mod en cirkulær økonomi i måden hvorpå vi driver 

innovationen, designer og producerer. Materialerne i Ecobed kan således genanvendes 100% og dermed 

indgå i et cirkulært system i en lang række andre produkttyper og sammenhænge på tværs af industrier og 

brancher, fortæller han og fortsætter: 

– Mens det over årene kan blive nødvendigt at udskifte madrassen, når den er slidt, kan sengerammen i 

princippet holde hele livet, siger direktøren. 

Ingen kompromisser på design eller komfort 

Selvom genanvendt plast måske ikke lyder som det oplagte valg til et sengedesign, hvor komfort er 

afgørende, forener Ecobed et enkelt og eksklusivt udtryk med en meget høj grad af komfort.  

Med sine bløde og organiske buer fremstår den formstøbte sengeramme enkel og stilren. Samtidig sikrer 

den helt specielle opbygning af Ecobed madrassen en god sovekomfort. Den fine komfort opnås ved at 

kombinere tre lag skum med forskellige egenskaber. Denne kombination sikrer en optimal liggekomfort 

med støtte og aflastning de rigtige steder.  

– Reaktionerne hos forbrugerne på Ecobed har været meget positive. Det er vores klare ambition over de 

kommende år at udvikle en større serie af produkter, som alle har det tilfælles, at de kan indgå i et cirkulært 

økosystem, hvor materialerne kan genanvendes igen og igen og dermed ikke belaster miljøet unødvendigt, 

lyder det fra Kim Moesgaard Rasmussen.  

 

Yderligere oplysninger: 

Adm. direktør Kim Moesgaard Rasmussen. Mobil: 41 12 24 99. E-mail: kim.rasmussen@ehob.dk 

Marketingchef Jacob K. Mortensen. Mobil: 27 14 69 98. E-mail: jacob.mortensen@ehob.dk 

Faktaboks:  

▪ Ecobed fås som planløsning, boxmadras og som elevation – alle med eller uden gavl 

▪ Madrassen fås i farverne grå, blå, grøn og gul 
▪ Tekstilet er OEKO-TEX klasse II certificeret samt Ecolabel certificeret 
▪ Alle sengerammer er designet med et gummibånd på benene, som i farve følger madrassen 
▪ Se www.ecobed.dk for yderligere information og se forhandlerliste 

mailto:kim.rasmussen@ehob.dk
mailto:jacob.mortensen@ehob.dk
http://www.ecobed.dk/


Forslag til billedtekst:  

Foto 1: Ecobed er et nyt bud på en bæredygtig seng. Madrassen 

fås i fire moderigtige farver, her vist i blå. Sengen fås som 

planløsning, boxmadras eller elevation.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Grøn er blandt tidens hotteste farver i indretningen. 

Madrassen her skaber sammen med den diskrete ramme et 

eksklusivt og rent udtryk. 

 


