
30  ICAKURIREN 31–32/12

konsument

Bästa madrassen lätt att pumpa

Delux
Enklareliv.se
349 kr + frakt 69 kr

105x190x27 cm
+ Skön att ligga 
på. Inbyggd pump. 
Snabb och lätt att 
pumpa upp och 
tömma. Lagnings-
lapp inklusive lim.
 
– Låg

 Intex
Jysk
400 kr

102x203x47 cm 
+ Inbyggd pump. 
Snabb och lätt att 
pumpa upp och 
tömma. Högre 
vid huvudändan. 
Väska medföljer. 
Lagningslapp.
– Gungig luft-
madrasskänsla. 
Knarrar.
Obekväm på grund 
av ”ränderna”.

Asaklitt
Clas Ohlson
429 kr

97x196x47 cm 
+ Skön att ligga 
på. Högre vid hu-
vudändan. Inbyggd 
pump. Snabb och 
lätt att pumpa upp. 
Väska. Lagnings-
lapp.
– Lucka till 
pumpen lossnade.

Relax
Jula
499 kr 

97x196x47 cm
+ Högre vid 
huvudändan. 
Väska medföljer.

– Separat pump. 
Mycket krånglig 
att pumpa upp 
och att tömma. Tar 
lång tid. Mycket 
högt ljud. Mycket 
vickig. Sjösjuke-
varning! Tappar 
mycket luft. 

Wigwam 
Coop
499 kr

100x195x46,5 cm
+ Väska medföljer. 
Lagningskit inklu-
sive lim.

– Separat pump. 
Mycket krånglig 
att pumpa upp 
och att tömma. Tar 
lång tid. Mycket 
högt ljud. Gungig 
luftmadrasskänsla. 
Obekväm på grund 
av ”ränderna”. 

Sämst!

 TEST:

Glöm barndomens kalla och stän-
digt knarrande luftmadrasser. Da-
gens uppblåsbara madrasser med 
flossad ovansida är betydligt skö-
nare  – om du väljer rätt, det vill 
säga en madrass med runda ringar 
i stället för en med ränder. För att 
slippa känna ränderna i ryggen 
måste man tömma madrasserna 
på luft. Då riskerar man att mad-
rasserna knarrar, ett nog så irrite-
rande problem för den lättväckte.

Viktigt är också hur lätta ma-

drasserna är att hantera. Tre av 
madrasserna har inbyggd elpump, 
ett stort plus. Bara att sätta i slad-
den i kontakten och trycka på 
knappen. Efter en till två minuter 
är madrasserna färdigpumpade.

 
Två madrasser har separat pump 
och tar betydlig längre tid att 
pumpa, mellan sex och sju och 
en halv minut. Dessutom är själva 
pumpandet besvärligt eftersom du 
är tvungen att hålla i både mad-

Namn
Inköpsställe
Pris

Mått br x l x h
+

–

Totalbetyg

Läs alla tester  
på icakuriren.se

En uppblåsbar extrasäng är perfekt när 
man får väntat – eller oväntat – besök. 

Bäst!

UPPBLÅSBARA SÄNGAR

AV KERSTI BYSTRÖM  FOTO ERIK HEDMAN

Här provligger 
delar av 
redaktionen 
madrasserna.

rassuttaget och pumpen med båda 
händerna. Till råga på allt förde 
pumparna ett förfärligt oväsen. 
Julas Relax fick bottenbetyg, svår 
att pumpa och tömma, dessutom 
läckte den luft.

Fem hjärtan får Delux från 
Enklareliv.se och Asaklitt från 
Clas Ohlson. 

Allra bäst är Asaklitt tack vare 
sin bekväma höjd i uppumpat 
läge. !

Prisvärd!

Så här 
testade vi:
     Testet är gjort 
av testreportrarna 
Kersti Byström 
och Anne Meis-
ner. Vi undersökte 
madrassernas 
komfort och hur 
lätta de var att 
hantera, d v s 
blåsa upp och 
tömma på luft.
     Vi lät madras-
serna stå upp-
pumpade i en 
vecka för att be-
döma eventuellt 
läckage.
     Madrasserna är 
inköpta i Stock-
holmsområdet 
samt på nätet i 
maj. Priset är det 
vi betalade i bu-
tik/nätet.
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