
Jeszcze jeden mebel? Nic bardziej błędnego. Łóżko to najbar-
dziej istotna rzecz, na którą musimy zwrócić baczną uwagę. 
Ma ogromny wpływ na nasze nawyki podczas snu. Dlatego 
wybieramy je niezwykle starannie. Odpowiednim łóżkiem 
jest to, którego „nie odczuwamy”, czyli po prostu czujemy 
się na nim wygodnie, a po przebudzeniu jesteśmy naprawdę 
wypoczęci. Odpowiednim łóżkiem jest to, w którym leżymy, 
nie zaś to, na którym leżymy, ani to, w które się zapadamy. 

Wyśnione łóżko 
Według najnowszych badań prawie połowa Polaków po 30. 
roku życia ma problemy ze snem. Dużo większą wagę do snu 
przywiązują Szwedzi. Szwecja to kraj z pięknymi krajobra-
zami, ale i kraj bezstresowy. I może dlatego właśnie tam 
produkuje się jedne z najdroższych łóżek świata. Niedaleko 
Sztokholmu od ponad 150 lat, jeszcze zanim Bell  
i Edison skonstruowali swe epokowe wynalazki, działa fa-
bryka Hästens. W tym rodzinnym biznesie podstawą zawsze 
było tworzenie produktów, które zdobywają szacunek ludzi. 
Dzisiaj łóżka Hästens są nadal produkowane ręcznie przy 
użyciu najlepszych naturalnych materiałów, zgodnie z naturą. 
Bawełna, końskie włosie, sosna i wełna to materiały, które 
oddychają. Z tym wiąże się ich jakość. Żadne urządzenie nie 
potrafi przewyższyć umiejętności mistrza kunsztu rękodzieła 
przy konstruowaniu łóżka. Urządzenia są tańsze, ale ludzie 
robią to zawsze lepiej, według wypróbowanych i spraw-
dzonych metod. Angażują w swoją pracę takie uczucia jak 
poświęcenie, pasja, zainteresowanie, ambicje i miłość. Są 
wytrwali i zdeterminowani, by robić tylko to, z czego mogą 
być naprawdę dumni. Pracownicy wykonują każde łóżko 
krok po kroku, a części zszywane są ręcznie, by osiągnąć jak 
najlepszy efekt końcowy. 
Najdroższe łóżko tej firmy – Vividus – wyglądające skromnie, 
z prostym zagłówkiem i nóżkami, obite bawełnianą tkaniną  
w biało-granatową kratę,  kosztuje 60 tys. euro. Tę kratę, 
która od początku jest znakiem firmowym marki Hästens, 
szwedzkie dzieci rozpoznają lepiej niż narodową flagę,  
a klienci na całym świecie, mimo dużego wyboru, zamawiają 
prawie wyłącznie ten klasyczny wariant. W Polsce sprzedano 
dotąd jeden egzemplarz. 
Cóż czyni te łóżka tak wyjątkowymi? Tym, co robi różnicę, 
jest kunszt rękodzieła i poświęcenie uwagi szczegółom. 
Każdy egzemplarz jest wykonywany na miarę klienta. Praca 
nad nim trwa od 140 do 160 godzin. Podobnie jak pozostałe 
łóżka Hästens, również to robione jest od początku do końca 
ręcznie, z najlepszych naturalnych materiałów: końskiego 
włosia, bawełny, wełny, lnu, drewna sosnowego, sprężyn 
ze szwedzkiej stali. Żadnych sztucznych dodatków. Żadnej 
drogi na skróty, żeby oszczędzić. Zwraca się także uwagę na 
takie detale jak szew pikowania czy splot tkaniny. Rama jest 
wykonana z najlepszego sosnowego drewna z lasów rosną-
cych na północ od koła podbiegunowego. Łączona bez użycia 
jednego gwoździa! Właściwy materac to kolejne warstwy 
bawełnianej tkaniny, lnu, wełny, sprężyn i włosia. Na szczycie 
układa się dodatkowo miękki wierzchni materac. Ze wzglę -
dów higienicznych powinien być wymieniany co kilka lat. Na 
sprężyny i ramy firma daje 25 lat gwarancji.
Sprężyny i końskie włosie w największym stopniu decydują  
o komforcie snu. Każda sprężyna mocowana pojedynczo w 
oddzielnej kieszeni może poruszać się niezależnie. To właśnie 
sprężyny gwarantują giętkość łóżka. Końskie włosie zapew-
nia zaś dobrą wentylację, ponieważ ma własny efektywny 

system klimatyzacji. Hästens jest największym importerem 
końskiego włosia sprowadzanego głównie z Argentyny  
(18 proc. światowej produkcji). 

Łóżko Królów i Koneserów
Firma Hästens po raz pierwszy została mianowana dostawcą 
dla Szwedzkiego Dworu Królewskiego w 1952 roku  
i  po dziś dzień go zaopatruje. W 2006 roku firmę wyróżniono 
coroczną nagrodą eksportu Szwedzkiej Rady Handlowej,  
a jej szef Jan Ryde przyjął tę nagrodę z rąk samego króla 
Karola XVI Gustawa. 

Uzdrawiająca moc snu
Czy po dobrej nocy następuje dobry dzień? Skąd czerpiemy 
energię? Czego nauczyliśmy się dziś w nocy? A może mieli-
śmy piękny sen? 
Dobry sen przynosi więcej, niż nam się wydaje. Ulepsza pa-
mięć, pozwala na jasne myślenie oraz podejmowanie decyzji, 
a także zmniejsza ryzyko infekcji, cukrzycy, chorób serca czy 
wyczerpania. Potrzebujemy średnio 7 godzin snu na dobę. 
Śpiąc, nie tylko leżymy, ale możemy zmieniać położenie ciała 
nawet do dziesięciu razy na godzinę. 
Utrata cennych godzin snu bardzo szkodzi ciału. Cierpi nasz 
układ odpornościowy i mamy kłopoty z koncentracją. Spe-
cjaliści zalecają, żeby po źle przespanej nocy zdrzemnąć się 
w ciągu dnia; wystarczy dziesięciominutowa drzemka. Nasz 
sen dzieli się na cykle, a każdy z nich składa się z faz, które 
obejmują sen głęboki, gdy nabieramy sił, i REM, kiedy śnimy. 
Nasze ciała są świadome potrzeb snu i dostosowują się do 
nich. Kiedy jednej nocy spaliśmy krócej, nasze ciało będzie 
spało dłużej podczas następnej nocy. 
 W czasach codziennych zmagań, wytężonej pracy i ogrom-
nego poziomu stresu nocny sen ma niebanalne znaczenie. 
Wtedy w ciele zachodzi wiele kluczowych procesów, które 
uleczają i odbudowują ciało. 
Fascynujące jest to, że podczas snu możemy uczyć się, zwy-
czajnie leżąc w łóżku! Gdy nasza świadomość się relaksuje, 
podświadomość stale myśli i łączy fakty. Ulepszając sen,  
w naturalny sposób ulepszamy zdolność do uczenia się. 
Wkuwanie na dzień przed egzaminem pomoże zaliczyć 
egzamin. Ale jeśli naprawdę chcemy zapamiętać materiał, 
wyśpijmy się.  Badania przeprowadzone w Harvard Medical 
School w USA pokazały, że najlepszy sposób na zapamię-
tanie materiału to pozwolić mózgowi odpocząć i poprzez 
ośmiogodzinny sen zapewnić przyswojenie informacji. Pod-
czas fazy głębokiego snu nasza wiedza scala się, a wrażenia 
zostają wzbogacone, pozwalając zapamiętać materiał na 
dłuższy czas. Jeśli chcemy spowolnić efekty starzenia się 
ciała, również konieczny jest dobry sen. Komórki w naszym 
ciele odbudują się i odnowią, skóra stanie się bardziej ela-
styczna. Nie tylko poczujemy się odświeżeni i zrelaksowani, 
ale zaczniemy  też tak wyglądać.

Senny dekalog
Aby zapewnić sobie dobry sen, musimy dbać o komfortowe 
warunki. Przede wszystkim wybrać łóżko, odpowiednio sze-
rokie, długie oraz sprężyste, aby uniknąć nacisku na stawy, 
biodra, barki i klatkę piersiową. Poduszka, która podpiera 
kark, także poprawia jakość snu. Przed snem przewietrzmy 
sypialnię, w której powinien panować półmrok. 
I śnijmy sny o potędze na królewskim łożu…

Anna Ruszczak

KRÓLEWSKI SEN
Według słów Tadeusza Kotarbińskiego „Sen jest to skracanie sobie życia w tym celu,  
aby je wydłużyć”. Sypialnia, najważniejsze miejsce w domu. W czasie całego życia  

przesypiamy 20 lat. Jak spać, aby się wyspać? Przede wszystkim w komfortowym łóżku!

TRENDYPROMOCJE

Vividus to jedno z najdroższych łóżek na świecie, wygląda dość skromnie, z prostym 
zagłówkiem i nóżkami, obite bawełnianą tkaniną w biało-granatową kratę,  kosztuje 60 tys. euro. 
Tę kratę, która od początku jest znakiem firmowym marki Hästens, szwedzkie dzieci rozpoznają 
lepiej niż narodową flagę, a klienci na całym świecie, mimo dużego wyboru, zamawiają prawie 
wyłącznie ten klasyczny wariant. W Polsce sprzedano dotąd jeden egzemplarz
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