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Завивки, възглавници и протектори за
възглавници
Завивките, възглавниците и протекторите са важни за 
вашето удобство по време на сън. Подходяща за вас
възглавница и любимият ви матрак - това е в основата 
на доброто наспиване. Лесно можете да добавите
протектор, който ще защитава възглавницата и 

ще удължи живота й. Последната необходима 
съставка за вашия комфорт е завивката - изберете 
предпочитаните от вас материали и плътност, за да 
спите добре и да се събуждате ободрени. 

За да изберете подходящата завивка или
възглавница, помислете за следното:

1. Естествен или синтетичен пълнеж? 
Предлагаме разнообразие от завивки и възглавници 
с пълнеж от различни материали – естествени (пух 
и пера) и синтетични (полиестер, лиосел и мемори 
пяна). Ако знаете кой материал предпочитате, ще 
улесните значително избора си. Прочетете повече за 
материалите на следващите страници.

2. Какъв е бюджетът ви? 
Предлагаме по нещо за всеки бюджет – от базови 
завивки и възглавници до артикули, изработени 
от висококачествени материали. Можете да сте 
спокойни, че всеки един от тях е проектиран така, че 
да ви осигури приятни условия за сън.  

3. По-прохладна или по-топла завивка? 
Предлагаме избор от по-прохладни и по-топли 
завивки, а през по-студените месеци имаме и 
изключително топли модели, с които ще ви е още 
по-уютно през зимните нощи. Предлагаме и завивки 
за всички сезони - две различно дебели завивки с 
копчета межфу тях, с цел различната комбинация 
да отговаря на различните температурни условия. 
Най-подходящата за вас завивка зависи от начина 
ви на сън. Често ли ви е горещо, докато спите, или 
имате нужда от допълнителна топлина? Споделяте 
ли завивката с някого? Каква е температурата 
в спалнята? За децата най-добрият избор е по-
прохладна и лека завивка, която „диша“ добре 
и лесно може да се пере, за предпочитане от 
синтетични материали. В отдел „ИКЕА за деца“ 
можете да намерите и бебешки завивки.

4. По-ниска или по-висока възглавница? 
Предлагаме избор от по-високи и по-ниски 
възглавници. Добра идея е да пробвате 
възглавницата заедно с матрака си, за да намерите 
най-подходящия модел за вас. За малките деца 
най-удобни са по-меките и ниски възглавници. 
На по-големите препоръчваме да изберат своята 
възглавница в зависимост от индивидуалните си 
предпочитания. В отдел „ИКЕА за деца“ можете 
да намерите и бебешки възглавници. Добавете 
протектор, за да поддържате свежестта на 
възглавницата по-дълго време.ЛЕГЕНДА НА СИМВОЛИТЕ

Използваме следните символи, за да обозначим 
свойствата на нашите възглавници и завивки.

По-висока
С повече пълнеж – за тези, които предпочитат
по-високи и не толкова меки възглавници.

По-ниска
С по-малко пълнеж – за тези, които предпочитат
по-меки възглавници.

По-прохладна
По-тънка и прохладна завивка с по-малко пълнеж –
за тези, на които често им е топло.

По-топла
По-топла завивка с повече пълнеж – за тези, на
които обикновено не им е нито прекалено топло,
нито прекалено студено. 

Изключително топла
Изключително плътна и топла завивка с много
пълнеж – за тези, на които често им е студено
нощем.

За всички сезони
Завивка 3 в 1: една по-прохладна завивка и една 
по-топла, които могат да се комбинират в една 
изключително топла завивка - за тези, които искат 
да определят топлината в зависимост от сезона.
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• Пухът и перата имат естествена миризма, която ще 
изчезне, след като ги разопаковате и ги оставите да 
се проветряват.

• Възглавниците и завивките от пух или пера трябва да 
се перат отделно, като използвате само една трета от 
обичайното количество пeрилен препарат.

• След пране изсушете незабавно до пълното 
изсъхване на пълнежа. Можете да сложите няколко 
топки за тенис в сушилнята, които ще подпомогнат 
движението на пълнежа и ще осигурят по-ефикасно 
сушене. По този начин завивките и възглавниците 
ви ще възвърнат своята пухкавост и ще изсъхнат по-
бързо. Разбира се, топките не трябва да изпускат боя.

• Синтетичните възглавници и завивки се поддържат 
много лесно и могат да се перат често. Освен това 
съхнат сравнително бързо. 

Мемори пяна
• Материалът може да има “фабрична миризма”, тъй 

като е бил запечатан във вакуумирана опаковка. 
Миризмата ще изчезне, ако отворите опаковката и 
оставите възглавницата да се проветри, преди да я 
използвате.

• Имайте предвид, че поради уникалните свойства на 
този материал, може да ви е необходимо известно 
време, за да свикнете да спите на такъв вид 
възглавница.

• Възглавницата от мемори пяна следва формата на 
главата и врата ви. Това помага на мускулите ви да се 
отпуснат, в резултат на което ще се въртите по-малко 
и ще спите по-добре.

• Калъфът се сваля и може да се пере на 60ºC. 
Пълнежът не е подходящ за пране – следвайте 
инструкциите за поддръжка, описани на етикета.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ 
СИНТЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ЗАВИВКИ И 
ВЪЗГЛАВНИЦИ

Съвети за всички материали
• Навитите на руло завивки и възглавници са свити 

– това улеснява пренасянето им. Те ще възвърнат 
обичайната си форма и пухкавост до няколко дни. 

• Паразитите обичат топла, тъмна и влажна среда.
Затова, когато се събудите, проветрявайте 
завивките и възглавниците добре, за да може 
остатъчната влага да се изпари, преди да ги 
върнете на леглото.

• Всички завивки и възглавници на ИКЕА могат да 
се перат при 60°C (с изключение на възглавниците 
от мемори пяна, при които само калъфите могат 
да се перат) – температурата, която унищожава 
паразитите. Следвайте внимателно инструкциите 

за пране, за да поддържате завивките и 
възглавниците чисти.

• Проветрявайте завивките и възглавниците често, 
за да ги предпазите от замърсяване и да ги 
поддържате сухи и свежи.

• Можете да удължите живота на възглавниците с 
протектор, който ще ги защитава от прах и петна – 
вижте повече на стр. 8

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА - ЛЕГЕНДА НА 
СИМВОЛИТЕ

Машинно пране - 60 градуса
Този продукт е подходящ за
машинно пране при 60 градуса -
температурата, която унищожава
акарите.

Артикулът не може да се пере.

Не използвайте белина.

Центрофуга - нормална 
температура.

Центрофуга - ниска температура

Не използвайте центрофуга.

Артикулът не може да с е глади.

Гладене - средно висока 
температура.

Не използвайте химическо 
чистене
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Синтетичните пълнежи, които използваме във 
възглавниците са полиестер, лиосел и мемори пяна. 
Всички тези възглавници са с много лесна поддръжка. 
Подходящи са за често машинно пране при 60° C (с 
изключение на възглавниците от мемори пяна, при 
които само калъфите могат да се перат), което ги прави 
добър избор за хора с алергии към домашен прах. Друго 
предимство на синтетичните възглавници е, че след 
изпиране съхнат бързо. Някои модели са с пълнеж от 

микрофибър, който е лек и изключително мек, също 
като пух. Други са изработени от мемори пяна, която 
осигурява допълнителна опора, като следва контурите 
на тялото ви. Някои от нашите възглавници съдържат 
лиосел - вид целулозно влакно, получено от дървесна 
маса. Лиоселът има същите свойства при пране като 
полиестерните материи, а освен това „диша“ ефективно 
и отвежда влагата далеч от тялото ви. 

ВЪЗГЛАВНИЦИ С ПЪЛНЕЖ ОТ СИНТЕТИЧНИ 
МАТЕРИАЛИ

HYLLE възглавници

Инструкции за поддръжка

    

• Възглавницата има сърцевина с мек подплатен 
калъф, който осигурява допълнителна опора и 
помага на тялото да се отпусне.

• Осигурява суха и удобна среда за сън - 
калъфът от лиосел и памук диша добре, което 
спомага за свободно движение на въздуха и 
изпаряване на влагата.

• Пълнежът не се размества благодарение на 
зашитите линии в калъфа, дори при машинно 
пране.

• Добър избор за хора с алергии към домашен 
прах, тъй като възглавницата е подходяща за 
машинно пране при 60°C - температура, която 
унищожава акарите.

• Гъстота на нишките: 236 на квадртатен инч.

Материал
Пълнеж: 100% полиестер
Плат: 55% лиосел, 45% памук

ROSENSTJÄRNA възглавници

Инструкции за поддръжка

    

•  Лесна за поддържане синтетична възглавница 
• Еластичният пълнеж от полиестер е мек като 

перушина и осигурява на главата ви комфорт.
• Добър избор за хора с алергии към акари, 

тъй като възглавницата е подходяща за 
машинно пране при 60°C - температура, която 
унищожава акарите.

• Гъстота на нишките: 252 на квадртатен инч.
•  Може да се допълни с протектор, който 

предпазва възглавницата от замърсяване.

Материал
Пълнеж: 100% полиестер (от рециклирани 
влакна) 
Плат: 100% памук

HAMPDÅN възглавници

Инструкции за поддръжка

    

• Лесна поддръжка - външната материя от 
полиестер и памук съхне бързо.

• Добър избор за хора с алергии към домашен 
прах, тъй като възглавницата е подходяща за 
машинно пране при 60°C - температура, която 
унищожава акарите.

• Гъстота на нишките: 186 на квадратен инч.
• Може да се допълни с протектор, който 

предпазва възглавницата от замърсяване. 

Материал
Пълнеж: 100% полиестер
Плат: 65% полиестер, 35% памук

 По-ниска
Възглавница с по-малко пълнеж - подходяща
за всички, които обичат да спят на по-меки
възглавници.
Тегло на пълнежа (50×60 см) 450 г
50×60 см 002.827.16 25,90лв.

 По-висока
Възглавница с повече пълнеж - подходяща
за всички, които обичат да спят на по-високи
възглавници.
Тегло на пълнежа (50×60 см) 530 г
50×60 см 502.827.14 29,90лв.

 По-ниска

Възглавница с по-малко пълнеж - подходяща
за всички, които обичат да спят на по-меки
възглавници.
Тегло на пълнежа (50×60 см) 385 г
50×60 см 003.772.91 15,99лв.

 По-ниска
Възглавница с по-малко пълнеж - подходяща
за всички, които обичат да спят на по-меки
възглавници.
Тегло на пълнежа (50×60 см) 420 г
50×60 см 202.697.28 12,99лв.

 По-висока
Възглавница с повече пълнеж - подходяща
за всички, които обичат да спят на по-високи
възглавници.
Тегло на пълнежа (50×60 см) 610 г
50×60 см 602.697.26 15,99лв.

4

 По-висока
Възглавница с повече пълнеж - подходяща
за всички, които обичат да спят на по-високи
възглавници.
Тегло на пълнежа (50×60 см) 600 г
50×60 см 603.772.774 17,99лв.



ВЪЗГЛАВНИЦИ С ПЪЛНЕЖ ОТ СИНТЕТИЧНИ 
МАТЕРИАЛИ 

AXAG възглавници

Инструкции за поддръжка

    

• Лесна за поддържане възглавница с мек на 
допир микрофибърен калъф.

• Добър избор за хора с алергии към домашен 
прах, тъй като възглавницата е подходяща за 
машинно пране при 60°C - температура, която 
унищожава акарите.

• Гъстота на нишките: 176 на квадратен инч.
• Може да се допълни с протектор, който 

предпазва възглавницата от замърсяване.

Материал
Пълнеж: 100% полиестер
Плат: 100% полиестер

MJÖLKKLOCKA  ергономична 
възглавница

Инструкции за поддръжка
Калъф:

    
Възглавница:

    

• Едната страна е проектирана да подхожда 
на хора, които спят настрани, а другата за 
хора, които спят по гръб. Мемори пяната е 
като облак, който поддържа една удобна 
температура през цялата нощ.Осигурява 
комфорт по време на сън благодарение на 
меката външна материя, която защитава 
мемори пяната.

• Калъфът е подходящ за машинно пране при 
60°C - температура, която унищожава акарите.

Материал
Пълнеж: Полиуретанова мемори пяна
Плат: 99% полиестер, 1% еластан - спандекс

ROSENSKÄRM  ергономична 
възглавница

Инструкции за поддръжка
Калъф:

    
Възглавница:

    

• Ергономична възглавница пълна с удобство. 
Различните височини осигуряват опора за хора 
спящи по гръб и настрани. Отвътре е снабдена 
със слой приспособяваща се пяна и слои от 
поддържаща пяна, която придава върховен 
комфорт.

•  Тази ергономична възглавница е снабдена 
със слой мека пяна и слой по-плътна пяна, за 
да осигури на главата и врата ви удобство с 
идеална опора.

• Калъфът е подходящ за машинно пране при 
60°C - температура, която унищожава акарите.

Материал
Пълнеж: Полиуретанова мемори пяна
Плат:                   

 По-ниска
Възглавница с по-малко пълнеж - подходяща
за всички, които обичат да спят на по-меки
възглавници.
Тегло на пълнежа (50×60 см) 350 г
50×60 см 202.697.71 6,59лв.

 По-висока
Възглавница с повече пълнеж - подходяща
за всички, които обичат да спят на по-високи
възглавници.
Тегло на пълнежа (50×60 см) 490 г
50×60 см 602.697.69 6,99лв.

 По-висока
41x51 см. 604.467.67 59,90лв.

 По-висока
33×50 см 904.443.66 29,90лв.
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PRAKTVÄDD ергономична 
възглавница за спане настрани

Инструкции за поддръжка
Калъф:

    
Възглавница:

    

Почистете с влажна кърпа.

• Основата на мемори пяната се слива с контура 
на тялото ви и облекчава напрежението в 
главата, врат и раменете. Осигурява удобство 
независимо от температурата в стаята ви.

• Калъфът е подходящ за машинно пране при 
60°C - температура, която унищожава акарите.

Материал
Калъф: 100% памук
Пълнеж: Полиуретанова мемори пяна,
Полиестерна вата

 По-висока
43x56 см. 204.467.31 89,90лв.

ВЪЗГЛАВНИЦИ С ПЪЛНЕЖ ОТ СИНТЕТИЧНИ 
МАТЕРИАЛИ

 По-висока
44x56 см 004.460.96 79,90лв.

KLUBBSPORRE  ергономична 
възглавница

Инструкции за поддръжка 
Калъф:

    
Възглавница:

    

Почистете с влажна кърпа.

• Лесна за поддръжка, синтетична възглавница, 
подходяща за хора с алергии към домашен 
прах, тъй като калъфа е подходящ за 
машинно пране при 60°C - температура, която 
унищожава акарите. 

Материал
Калъф: 75% полиестер, 25% полиетилен
Пълнеж: Полиуретанова мемори пяна
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SKOGSLÖK ергономична 
възглавница

Инструкции за поддръжка
Калъф:

    
Възглавница:

    

Почистете с влажна кърпа.

• Подходяща за всички калъфи за възглавници с 
размери 50x60 см. 

• Гъстота на нишките 186. 
• Гъстотата на нишките посочва броя нишки 

на квадратен инч от материята. Колкото 
по-висока е гъстотата на нишките, толкова по-
плътна е материята. 

Материал
Калъф: 65% полиестер (100% рециклиран мат.), 
35% памук
Пълнеж: 100% полиестер (100% рециклиран 
мат.)

 По-висока
40x55 см 104.518.60 11,99лв.

SKOLDBLAD възглавница

Инструкции за поддръжка
Калъф:

    
Възглавница:

    

Почистете с влажна кърпа.

• Подходяща за всички калъфи за възглавници с 
размери 50x60 см. 

Материа
Пълнеж: 100% полиестер (100% рециклиран 
мат.)

 По-ниска
50×60 см 804.242.36 3,99лв.

ELDBOLL възглавница с мемори 
пяна/полиестер

Инструкции за поддръжка
Калъф:

    
Възглавница:

    

Почистете с влажна кърпа.

• Чувствителна към температурата мемори пяна, 
която следва извивките на шията и главата, и 
част от мек полиестер, пропускащ въздух. 

• Калъфът е подходящ за машинно пране при 
60°C - температура, която унищожава акарите.

Материал
Протектор за възглавница: 65% полиестер, 35% 
памук, полиестерна вата, 100% полипропилен
Възглавница: 100% полипропилен, 
полиуретанова пяна 

 По-висока
50×60 см 204.229.33 19,99лв.



Естествените пълнежи, които използваме във 
възглавниците са патешки пух и пера. Тези материали 
са меки и удобни за главата ви, „дишат“ добре и 
абсорбират влагата. Пухът прави възглавницата мека и 
„въздушна“, а перата придават устойчивост на пълнежа. 

Това означава, че колкото повече пух съдържа една 
възглавница, толкова по-мека е тя. Тези възглавници 
могат да се перат при 60° C, но не толкова често, 
колкото моделите със синтетичен пълнеж. Може да 
избирате между по-ниски и по-високи възглавници.

ВЪЗГЛАВНИЦИ С ПЪЛНЕЖ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ 
МАТЕРИАЛИ

KORNVALLMO възглавници

Инструкции за поддръжка

    

• Със стегнато ядро, обвито в мек слой от 
пух - осигурява добра опора, облекчава 
напрежението във врата и раменете и ви 
помага да си отпочинете добре.

• Пълнежът поема влагата и я отвежда далеч от 
тялото ви.

• Пълнежът и памучният калъф са дишащи, 
което спомага за свободно движение на 
въздуха и осигурява суха и приятна среда за 
сън.

• Външната материя от памук има изразен 
блясък и е мека на допир.

• Подходяща за машинно пране при 60°C - 
температура, която унищожава акарите.

• Гъстота на нишките - 336 на квадратен инч.
•  Може да се допълни с протектор, който 

предпазва възглавницата от замърсяване. 

Материал
Периферен пълнеж: 90% патешки пух, 10% 
патешки пера
Централен пълнеж: 100% патешки пера 
Плат: 100% памук

GULDPALM възглавници

Инструкции за поддръжка

    

• Еластична възглавница, която ви дава добра 
опора благодарение на мекия пълнеж от пух и 
пера. Поема и отвежда влагата далеч от тялото 
ви.

• Пълнежът и памучният калъф са дишащи, 
което спомага за свободно движение на 
въздуха и осигурява суха и приятна среда за 
сън.

• Подходяща за машинно пране при 60°C - 
температура, която унищожава акарите.

• Гъстота на нишките - 252 на квадратен инч.
• Може да се допълни с протектор, който 

предпазва възглавницата от замърсяване. 

Материал
Пълнеж: 60% патешки пух, 40% патешки пера
Плат: 100% памук

JORDRÖK възглавници

Инструкции за поддръжка

    

• Еластична възглавница, която ви дава добра 
опора благодарение на високото съдържание 
на пера в пълнежа. Поема и отвежда влагата 
далеч от тялото ви.

• Пълнежът и памучният калъф са дишащи, 
което спомага за свободно движение на 
въздуха и осигурява суха и приятна среда за 
сън.

• Подходяща за машинно пране при 60°C - 
температура, която унищожава акарите.

• Гъстота на нишките - 252 на квадратен инч.
• Може да се допълни с протектор, който 

предпазва възглавницата от замърсяване.

Материал
Пълнеж: 90% патешки пера, 10% патешки пух
Плат: 100% памук

 По-ниска
Възглавница с по-малко пълнеж - подходяща
за всички, които обичат да спят на по-меки
възглавници.
Тегло на пълнежа (50×60 см) 615 г
50х60 см 403.898.38 79,90лв.

 По-висока
Възглавница с повече пълнеж - подходяща
за всички, които обичат да спят на по-високи
възглавници.
Тегло на пълнежа (50×60 см) 970 г
50х60 см 403.898.19 89,90лв.

 По-ниска
Възглавница с по-малко пълнеж - подходяща
за всички, които обичат да спят на по-меки
възглавници.
Тегло на пълнежа (50×60 см) 495 г
50х60 см 702.695.56 59,90лв.

 По-висока
Възглавница с повече пълнеж - подходяща
за всички, които обичат да спят на по-високи
възглавници.
Тегло на пълнежа (50×60 см) 700 г
50х60 см 202.695.54 69,90лв.

 По-ниска
Възглавница с по-малко пълнеж - подходяща
за всички, които обичат да спят на по-меки
възглавници.
Тегло на пълнежа (50×60 см) 610 г
50х60 см 502.695.95 17,99лв.

 По-висока
Възглавница с повече пълнеж - подходяща
за всички, които обичат да спят на по-високи
възглавници.
Тегло на пълнежа (50×60 см) 800 г
50х60 см 002.695.93 19,99лв.
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Протекторите помагат да поддържате вашата 
възглавница чиста и свежа, освен това удължават 
живота й, защото можете често да перете протектора, 
вместо възглавницата. Те се свалят и поставят лесно и 

заемат по-малко място в пералнята.
Предлагаме разнообразие от модели - изберете най-
подходящия за нуждите и бюджета ви. 

ПРОТЕКТОРИ ЗА ВЪЗГЛАВНИЦИ 

ROSENDUN протектор за 
възглавница

Инструкции за поддръжка

    

• Можете да удължите живота на възглавницата 
с протектор, който я защитава от замърсяване.

• Терморегулиращата подплата реагира на 
температурата на тялото ви и се грижи за 
вашия комфорт по време на сън.

• Калъфът от памук и лиосел е дишащ, което 
спомага за свободно движение на въздуха 
и изпаряване на влагата и осигурява суха и 
приятна среда за сън. 

• Добър избор за хора с алергии към домашен 
прах, тъй като протекторът е подходящ за 
машинно пране при 60°C - температура, която 
унищожава акарите.

Материал
Пълнеж: 50% лиосел, 50% полиестер
Външна материя: 55% лиосел, 45% памук
Подплата: Терморегулиращ нетъкан полиестер

KUNGSMYNTA протектор за 
възглавница

Инструкции за поддръжка

    

• Можете да удължите живота на възглавницата 
с протектор, който я защитава от замърсяване.

• Калъфът от памук и лиосел е дишащ, което 
спомага за свободно движение на въздуха 
и изпаряване на влагата и осигурява суха и 
приятна среда за сън. 

• Добър избор за хора с алергии към домашен 
прах, тъй като протекторът е подходящ за 
машинно пране при 60°C - температура, която 
унищожава акарите.

Материал
Пълнеж: 50% лиосел, 50% полиестер
Външна материя: 55% лиосел, 45% памук

ÄNGSVIDE протектор за 
възглавница

Инструкции за поддръжка

    

• Можете да удължите живота на възглавницата 
с протектор, който я защитава от замърсяване.

• Добър избор за хора с алергии към домашен 
прах, тъй като протекторът е подходящ за 
машинно пране при 60°C - температура, която 
унищожава акарите.

Материал
Пълнеж: 100% полиестер
Плат: 52% полиестер, 48% памук
Подплата: 100% полипропилен

50х60 см 102.524.22 25,90лв.

50х60 см 002.555.72 13,99лв.

50х60 см 502.810.69 3,99лв.
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Синтетичните пълнежи, които използваме в завивките, 
са полиестер и лиосел. Синтетичните ни завивки са
много лесни за поддръжка. Подходящи са за често 
машинно пране при 60° C, което ги прави добър избор 
за хора с алергии към домашен прах. Друго предимство 
на синтетичните завивки е, че след изпиране съхнат 
бързо. Някои модели са с пълнеж от микрофибър, 
който е лек и изключително мек, също като пух. Някои 

съдържат лиосел - вид целулозно влакно, получено 
от дървесна маса. Лиоселът има същите свойства 
при пране като полиестерните материи, а освен това 
„диша“ ефективно и отвежда влагата далеч от тялото 
ви. Предлагаме както по-прохладни, така и по-топли 
завивки. В по-студените месеци имаме и изключително 
топъл вариант. 

ЗАВИВКИ С ПЪЛНЕЖ ОТ СИНТЕТИЧНИ 
МАТЕРИАЛИ

GLANSVIDE завивки

Инструкции за поддръжка

    
• Лека и изключително мека завивка с пълнеж 

от микрофибър, който наподобява усещането 
за пух.

• Външната материя от сатениран памук има 
изразен блясък и е мека на допир.

• С лесна поддръжка - може да се пере често и 
съхне бързо.

• Добър избор за хора с алергии към домашен 
прах, тъй като завивката е подходяща за 
машинно пране при 60°C - температура, която 
унищожава акарите.

• Гъстота на нишките: 336 на квадратен инч.

Материал
Пълнеж: 100% полиестер микрофибър (70% от 
рециклирани влакна)
Плат: 100% памучен сатен

 По-прохладна
Тази тънка и по-хладна завивка е добър избор,
ако по време на сън често ви е топло.
Тегло на пълнежа (150×200 см) 350 г
150×200 см 102.714.49 99,90лв.
240х220 см 402.714.57 149,00лв.

 По-топла
Тази завивка с повече пълнеж е добър избор, ако
по време на сън не ви е нито прекалено студено,
нито прекалено горещо.
Тегло на пълнежа (150×200 см) 670 г
150×200 см 502.714.71 129,00лв.
240х220 см 802.714.79 199,00лв.

GRUSBLAD завивки

Инструкции за поддръжка

    
• Външната материя от полиестер/памук е лесна 

за поддръжка, тъй като съхне бързо.
• Добър избор за хора с алергии към домашен 

прах, тъй като завивката е подходяща за 
машинно пране при 60°C - температура, която 
унищожава акарите.

• Гъстота на нишките: 186 на квадратен инч.
Материал
Пълнеж: 100% полиестер
Плат: 65% полиестер, 35% памук

RÖDTOPPA завивки

Инструкции за поддръжка

    
• Лесна за поддържане завивка, която ви пази 

сухи и осигурява комфорт през цялата нощ, 
благодарение на абсорбиращите свойства на 
лиосела и мекия, пухкав полиестерен пълнеж.

• Платът от памук и лиосел е дишащ, което 
спомага за свободно движение на въздуха 
и изпаряване на влагата и осигурява суха и 
приятна среда за сън.

• Добър избор за хора с алергии към домашен 
прах, тъй като завивката е подходяща за 
машинно пране при 60°C - температура, която 
унищожава акарите.

• Гъстота на нишките: 236 на квадратен инч.
Материал
Пълнеж: 50% лиосел, 50% полиестер
Плат: 55% лиосел, 45% памук  По-прохладна

Тази тънка и по-хладна завивка е добър избор,
ако по време на сън често ви е топло.
Тегло на пълнежа (150×200 см) 450 г
150×200 см 602.717.05 22,90лв.
240×220 см 802.717.14 42,90лв.

 По-топла
Тази завивка с повече пълнеж е добър избор, ако
по време на сън не ви е нито прекалено студено,
нито прекалено горещо.
Тегло на пълнежа (150×200 см) 840 г
150×200 см 202.717.50 32,90лв.
240×220 см 302.717.59 59,90лв.

 Всички сезони
Завивка 3 в 1: една по-прохладна завивка и една 
по-топла, които могат да се комбинират в една 
изключително топла завивка - за тези, които 
искат да определят топлината в зависимост от 
сезона.
Тегло на пълнежа(150×200 см) 450г+840г= 1290г
150×200 см 203.007.76 69,90лв.
240×220 см 203.007.81 99,90лв.

 По-прохладна
Тази тънка и по-хладна завивка е добър избор,
ако по време на сън често ви е топло.
Тегло на пълнежа (150×200 см) 510 г
150×200 см 202.714.96 45,90лв.
240×220 см 302.715.04 79,90лв.

 По-топла
Тази завивка с повече пълнеж е добър избор, ако
по време на сън не ви е нито прекалено студено,
нито прекалено горещо.
Тегло на пълнежа (150×200 см) 960 г
150×200 см 202.715.33 65,90лв.
240×220 см 502.715.41 109,00лв.

 Изключително топла
Тази топла и много дебела завивка с изобилие от
пълнеж е добър избор, ако по време на сън често
ви е студено. Зашита е с прегради, които 
задържат въздуха, така че да е по-топла 
завивката и да ви е комфортно.
Тегло на пълнежа (150×200 см) 1500 г
150×200 см 902.715.15 69,90лв.
240×220 см 302.715.23 139,00лв.

 Всички сезони
Завивка 3 в 1: една по-прохладна завивка и една 
по-топла, които могат да се комбинират в една 
изключително топла завивка - за тези, които 
искат да определят топлината в зависимост от 
сезона.
Тегло на пълнежа (150×200 см) 510г+960г=1470г
150×200 см 103.007.67 109,00лв.
240×220 см 903.007.68 159,00лв.
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ЗАВИВКИ С ПЪЛНЕЖ ОТ СИНТЕТИЧНИ 
МАТЕРИАЛИ

 По-прохладна
Тази тънка и по-хладна завивка е добър избор,
ако по време на сън често ви е топло.
Тегло на пълнежа (150×200 см) 300 г
150×200 см 202.718.54 15,99лв.
240×220 см 302.718.63 29,90лв.

TILKÖRT завивка

Инструкции за поддръжка

    
• Лесна за поддръжка завивка с мек и приятен 

на допир микрофибърен калъф.
• Добър избор за хора с алергии към домашен 

прах, тъй като възглавницата е подходяща за 
машинно пране при 60°C - температура, която 
унищожава акарите. 

• Гъстота на нишките: 176 на квадратен инч.
Материал
Пълнеж: 100% полиестер
Плат: 100% полиестер
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Естествените пълнежи, които използваме в завивките, 
са патешки пух и пера. Те имат естествени изолиращи
качества, както и добра способност да поемат и 
отвеждат влагата. Пухът прави завивката лека, мека 
и пухкава, а перата придават устойчивост и тежест 
на пълнежа. Това означава, че колкото повече пух 

съдържа една завивка, толкова по-мека и лека е тя. 
Тези завивки могат да се перат при 60° C, но не толкова 
често, колкото синтетичните. Предлагаме както по-
прохладни, така и по-топли завивки. В по-студените 
месеци имаме и изключително топъл вариант. 

ЗАВИВКИ С ПЪЛНЕЖ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ 

KÄLLKRASSE завивки

Инструкции за поддръжка

    

• Високо съдържание на пух в пълнежа 
прави тази завивка лека, мека, пухкава и 
топлоизолираща.

• Пълнежът поема влагата и я отвежда далеч от 
тялото ви.

• Пълнежът и памучният калъф са дишащи, което 
спомага за свободно движение на въздуха и 
осигурява суха и приятна среда за сън.

• Външната материя от сатениран памук има 
изразен блясък и е мека на допир.

• Завивката е пришита на квадрати, което 
придържа пълнежа на място и разпределя 
топлината равномерно.

• Подходяща за машинно пране при 60°C - 
температура, която унищожава акарите.

• Гъстота на нишките: 336 на квадратен инч
Материал
Пълнеж: 90% патешки пух, 10% патешки пера
Плат: 100% памук

SÖTVEDEL завивки

Инструкции за поддръжка

    
• Мекият топлоизолиращ пълнеж от пух и пера 

поема и отвежда влагата далеч от тялото и ви 
пази сухи през цялата нощ.

• Пълнежът и памучният калъф са дишащи, което 
спомага за свободно движение на въздуха и 
осигурява суха и приятна среда за сън.

• Завивката е пришита на квадрати, което 
придържа пълнежа на място и разпределя 
топлината равномерно.

• Подходяща за машинно пране при 60°C - 
температура, която унищожава акарите.

• Гъстота на нишките: 252 на квадратен инч.
Материал
Пълнеж: 60% патешки пух/40% патешки пера
Плат: 100% памук

HÖNSBÄR завивки

Инструкции за поддръжка

    
• Пълнежът с високо съдържание на пера 

отвежда влагата далеч от тялото и ви пази сухи 
през цялата нощ.

• Пълнежът и памучният калъф са дишащи, което 
спомага за свободно движение на въздуха и 
осигурява суха и приятна среда за сън.

• Завивката е пришита на квадрати, което 
придържа пълнежа на място и разпределя 
топлината равномерно.

• Подходяща за машинно пране при 60°C - 
температура, която унищожава акарите.

• Гъстота на нишките: 252 на квадратен инч.
Материал
Пълнеж: 90% патешки пера/ 10% патешки пух
Плат: 100% памук

 По-прохладна
Тази тънка и по-хладна завивка е добър избор,
ако по време на сън често ви е топло.
Тегло на пълнежа (150×200 см) 300 г
150×200 см 303.905.16 129,00лв.
240×220 см 403.905.25 229,00лв.

 По-топла
Тази завивка с повече пълнеж е добър избор, ако
по време на сън не ви е нито прекалено студено,
нито прекалено горещо.
Тегло на пълнежа (150×200 см) 570 г
150×200 см 803.905.33 179,00лв.
240×220 см 804.207.85 299,00лв.

 По-прохладна
Тази тънка и по-хладна завивка е добър избор,
ако по време на сън често ви е топло.
Тегло на пълнежа (150×200 см) 315 г
150×200 см 802.715.73 79,90лв.
240×220 см 502.715.84 139,00лв.

 По-топла
Тази завивка с повече пълнеж е добър избор, ако
по време на сън не ви е нито прекалено студено,
нито прекалено горещо. Зашита е с прегради, 
които задържат въздуха, така че да е по-топла 
завивката и да ви е комфортно.
Тегло на пълнежа (150×200 см) 520 г
150×200 см 902.715.96 119,00лв.
240×220 см 402.716.07 179,00лв.

 Изключително топла
Тази топла и много дебела завивка с изобилие от
пълнеж е добър избор, ако по време на сън често
ви е студено. Зашита е с прегради, които 
задържат въздуха, така че да е по-топла 
завивката и да ви е комфортно.
Тегло на пълнежа (150×200 см) 865 г
150×200 см 002.715.53 159,00лв.
240×220 см 702.715.64 259,00лв.

 Всички сезони

Завивка 3 в 1: една по-прохладна завивка и една 
по-топла, които могат да се комбинират в една 
изключително топла завивка - за тези, които 
искат да определят топлината в зависимост от 
сезона.
Тегло на пълнежа(150×200 см) 315г+520г = 835 г
150×200 см 902.997.36 229,00лв.
240×220 см 402.997.34 279,00лв.

 По-прохладна
Тази тънка и по-хладна завивка е добър избор,
ако по време на сън често ви е топло.
Тегло на пълнежа (150×200 см) 515 г
150×200 см 702.716.58 45,90лв.
240×220 см 402.716.69 79,90лв.

 По-топла
Тази завивка с повече пълнеж е добър избор, ако
по време на сън не ви е нито прекалено студено,
нито прекалено горещо.
Тегло на пълнежа (150×200 см) 970 г
150×200 см 502.716.83 65,90лв.
240×220 см 202.716.94 109,00лв.

 Всички сезони
Завивка 3 в 1: една по-прохладна завивка и една 
по-топла, които могат да се комбинират в една 
изключително топла завивка - за тези, които 
искат да определят топлината в зависимост от 
сезона.
Тегло на пълнежа (150×200 см) 515г+970г=1485г
150×200 см 302.996.59 109,90лв.
240×220 см 502.996.58 159,00лв.
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Можете и сами. 
Но можем и ние!

ФИНАНСОВА УСЛУГА
В магазин ИКЕА може да закупите желаните от вас продукти на 
изплащане на равни месечни вноски при изгодни условия.
Започнете да обзавеждате своя дом-мечта още от днес.
Повече информация можете да получите в зона Финансова 
услуга.

СЪБИРАНЕ НА СТОКИ И ДОСТАВКА
Запишете желаните артикули в списъка си с покупки и 
оставете търсенето и транспорта на нас – ще ги вземем от 
Залата за самообслужване и наш партньор ще достави всичко 
директно до дома или офиса ви.  

ДОСТАВКА ДО ДОМА
Повечето от продуктите ни са с дизайн и опаковка, които 
ви позволяват да ги отнесете лесно вкъщи сами. Но ако 
предпочитате, можем да препоръчаме наш партньор, който да 
достави покупките ви директно до дома или офиса. 

Има моменти, когато просто нямаме време или енергия. Когато ни е нужна 
малко помощ. Затова предлагаме допълнителни услуги, като събиране на 
стоки, доставка и монтаж. Вижте повече на последната страница на това 
ръководство или на www.IKEA.bg.

МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ
Стоките на ИКЕА са предназначени за самостоятелен монтаж
– по този начин спестявате най-много. Но можем и да
препоръчаме наш партньор, който да сглоби покупките за
дома или офиса ви.
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