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При матраците всичко е въпрос на индивидуални 
предпочитания. Хората са различни и спят по най-
различни начини. Затова в асортимента ни от 
матраци ще откриете разнообразие от материали, 
видове опора и ценови класове - това е всичко 
необходимо, за да изберете перфектния за вас 
матрак. Повечето от матраците за легла и основите 
ни имат 25 години безплатна гаранция, която 
покрива дефекти в материалите и изработката. 
Гаранцията не важи за: пружинен матрак JÖMNA, 
детски матраци и всички топ матраци (TALGE, 
TUDDAL, TUSSOY, TUSTNA, TROMSDALEN). Пълни 
условия на www.ikea.bg 

Ще откриете и разнообразие от протектори, с които 
можете да допълните матрака за още по-приятни 
сънища. 

                  

Обикни или смени
Спестете си безсънните нощи на матрак, който не 
харесвате. Ако новият ви матрак е прекалено мек 
или много твърд, в рамките на 40 дни можете да 
го замените с друг. Просто го донесете в магазина 
заедно с касовата бележка.

Можете и сами. Но можем и ние!
Ако ви трябва помощ, можете да се възползвате 
от услугите ни като събиране и доставка на стоки, 
монтаж, финансиране и други. Прочетете повече на 
последната страница или на www.IKEA.bg.

Когато матракът вече е вкъщи

Преди първата употреба
В началото новият матрак може да ви се стори 
прекалено твърд. Изчакайте 20 дни, за да може 
тялото ви да свикне с матрака, а и той да се 
пригоди към тялото ви. Всички нови материали 
имат своя специфична миризма, която постепенно 
изчезва. Проветряването и почистването на 

матрака с прахосмукачка спомагат за отстраняване 
на тази миризма. Имайте предвид, че ако закупите 
матрак, навит на руло, той ще възвърне формата си, 
след като го употребявате 3-4 дена. 

Почистване и поддръжка 
Добавете протектор (стр. 14) или топ матрак (стр. 
9-10). Те се свалят и почистват лесно, което спомага 
за по-добра хигиена. Някои от матраците ни имат 
калъф, който е подходящ за пране. При останалите 
можете да отстранявате петната с препарат за 
дамаска. Дори най-добрите матраци стават по-
малко комфортни с времето, а всички матраци 
събират прах и паразити с течение на годините. 
Затова ви препоръчваме да сменяте матрака си на 
всеки 8-10 години.

Приятни сънища за всички
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Пяна, латекс или пружини?
Предлагаме голямо разнообразие от матраци. Ако знаете дали предпочитате 
матрак от пяна, пружини или латекс, ще улесните значително избора си.

1

2

3 Удобен ли ви е?
Най-важното нещо при избора на матрак е да отделите достатъчно време, 
за да легнете върху него и да го изпробвате. Ако сте с дебела връхна дреха, 
свалете я и заемете позицията, в която обикновено заспивате. По този начин 
можете да проверите дали матракът е подходящ за вас. 

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

За да изберете подходящия за вас матрак, 
помислете за следното:

Открийте най-подходящия за вас комфорт!
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Легенда на символите
Използваме следните символи, за да обозначим свойствата на нашите матраци и подматрачни рамки.

Твърд
Матрак, който осигурява твърда опора. 

Средно твърд
Матрак, който осигурява средно твърда 
опора. 

Естествени материали
Естествените материали като вълна, 
памук и понякога естествен латекс и 
кокосови влакна помагат на свободното 
движение на въздуха и поемат влагата, 
за да не ви е прекалено топло или 
студено. 

Пълнеж за допълнителен комфорт
С допълнителен горен слой от меки пъл-
нежи за повече комфорт. 

Зони на комфорт
Дават необходимата опора на всяка част 
от тялото. Меките зони позволяват на 
раменете и бедрата ви да потъват по-
надълбоко, а по-твърдите зони осигуря-
ват активна опора на шията и кръста.

Индивидуално пакетирани пружини 
Индивидуално пакетираните пружини 
действат самостоятелно, като следват 
прецизно движенията ви и приемат 
контурите на тялото ви.

Пружини Bonnell
Слой пружини, който осигурява цялост-
на опора и приятни условия за сън. 

Латекс
Мек, еластичен естествен материал, 
който приема контурите на тялото ви, за 
да ви осигури индивидуален комфорт. 
Ще си отпочивате по-пълноценно, тъй 
като латексовият матрак разпределя 
тежестта равномерно, за да облекчи 
напрежението и да ви даде прецизна 
опора. 

Мемори пяна
Мек и еластичен материал, който 
реагира на телесна температура и 
следва контурите на тялото ви. Ще си 
отпочивате по-пълноценно, тъй като 
матракът от мемори пяна разпределя 
тежестта равномерно, за да облекчи 
напрежението и да ви осигури 
оптимална опора и комфорт. 

Високоеластична пяна
Висококачествена пяна, която следва 
прецизно движенията ви, за да ви 
осигури опора и облекчи напрежението. 

Пяна
Осигурява цялостна опора и комфорт. 

Регулируема подматрачна рамка
Горната част може да се регулира, за да 
седите удобно. 

Навит на руло
По този начин ще ви бъде по-лесно да 
отнесете матрака у дома.

Пране, 60 градуса
Може да се сваля и пере. Топлата, 
тъмна и влажна среда на леглото 
е благоприятна за развитието на 
микроорганизми. За да поддържате 
чистота и свежест, перете често.

25 години гаранция 
Матраците и подматрачни рамки 
за легла имат 25 години безплатна 
гаранция, която покрива дефекти в 
материалите и изработката. Пълни 
условия на www.IKEA.bg 
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Пружинни матраци
Пружинните матраци разпределят тежестта равномерно и елиминират прекомерното напрежение върху която 
и да е от частите на тялото. Отворената конструкция позволява свободното движение на въздуха в матрака, за 
да не ви е прекалено горещо по време на сън. Можете да постигнете подходящото за вас ниво на комфорт с топ 
матрак и подматрачна рамка или основа за матрак. Освен това, пружинните матраци са изключително устойчиви.

HAFSLO пружинен матрак,  
бежово

Пружини 
Bonnell

Навит на 
руло

25 години 
гаранция

• Пружините Bonnell осигуряват 
цялостна опора и приятни условия 
за сън.

• Специална конструкция - не е 
нужно да обръщате матрака.

• Навит на руло – лесен за 
транспортиране.

• Височина: 18 см

  Твърд
90x200 см 802.444.76 149,00 лв.
140x200 см 602.444.63 209,00 лв.
160x200 см 502.444.68 249,00 лв.

  Средно твърд
90x200 см 902.444.09 149,00 лв.
140x200 см 602.443.64 209,00 лв.
160x200 см 802.443.82 249,00 лв.

HAMARVIK пружинен матрак,  
светлосиво

Пълнеж за 
допълнителен 
комфорт

Пружини 
Bonnell

Навит на руло

25 години 
гаранция

• Пружините Bonnell осигуряват 
цялостна опора и приятни условия 
за сън.

• С плътен слой от меки пълнежи за 
допълнителна опора и комфорт.

• Еластичната материя в горната част 
на матрака следва движенията ви 
за максимален комфорт. 

• Специална конструкция - не е 
нужно да обръщате матрака.

• Навит на руло – лесен за 
транспортиране.  

• Височина: 21 см

  Твърд
90x200 см 502.445.00 199,00 лв.
140x200 см 502.444.87 289,00 лв.
160x200 см 502.444.92 339,00 лв.

  Средно твърд
90x200 см 102.444.08 199,00 лв.
140x200 см 302.443.65 289,00 лв.
160x200 см 002.443.81 339,00 лв.

HUSVIKA пружинен матрак • Пружините Bonnell осигуряват 
цялостна опора и приятни условия 
за сън.

• Еластичната материя в горната част 
на матрака следва движенията ви 
за максимален комфорт.

• Този матрак е одобрен за употреба 
от деца. Той има предпазен цип от 
деца без механизъм за изтегляне, 
който елиминира малки части и не 
позволява на децата да го отварят. 

• Навит на руло – лесен за транспор-
тиране.

• Височина: 12,5 см

  Твърд
80x200 см 903.188.67 139,00 лв.

Пълнеж за 
допълнителен 
комфорт

Пружини 
Bonnell

Навит на руло

25 години 
гаранция

HÖVÅG матрак с индивидуално 
пакетирани пружини, тъмносиво

Пълнеж за 
допълнителен 
комфорт

Индивидуално 
пакетирани 
пружини

Навит на руло

25 години 
гаранция

• Индивидуално пакетираните 
пружини действат независимо 
една от друга и прецизно следват 
движенията на тялото ви, за да ви 
осигуряват опора когато и където 
ви е необходима. 

• С плътен слой от меки пълнежи за 
допълнителна опора и комфорт.

• Еластичната материя в горната част 
на матрака следва движенията ви 
за максимален комфорт. 

• Специална конструкция - не е 
нужно да обръщате матрака.

• Навит на руло – лесен за 
транспортиране.

• Височина: 24 см

  Твърд
 90x200 см 502.445.24 299,00 лв.

  Средно твърд
90x200 см 702.444.10 299,00 лв.

120x200 см 702.575.58 369,00 лв.

120x200 см 502.575.59 369,00 лв.

140x200 см 202.445.11 469,00 лв.
160x200 см 102.445.16 529,00 лв.
180x200 см 502.445.19 629,00 лв.

140x200 см 802.443.63 469,00 лв.
160x200 см 202.443.80 529,00 лв.
180x200 см 302.443.89 629,00 лв.
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HOKKÅSEN матрак с 
индивидуално пакетирани 
пружини, бял

• Латексовият слой следва контурите на 
тялото ви, облекчава напрежението и ви 
помага да се отпуснете.

• Индивидуално пакетираните пружини 
действат независимо една от друга 
и прецизно следват тялото ви, за да 
ви дадат опора когато и където ви е 
необходима.

• Изобилие от меки пълнежи дава 
допълнителна опора и комфорт.

• Еластичната материя на горната страна 
на матрака следва движенията ви за 
максимален комфорт.

• С конструкция, която не изисква 
обръщане.

• Височина: 31 см

  Твърд
90x200 см 904.259.47 599,00 лв.
140x200 см 604.259.39 799,00 лв.
160x200 см 204.259.41 899,00 лв.
180x200 см 804.259.43 999,00 лв.

  Средно твърд
90x200 см 704.259.48 599,00 лв.
140x200 см 404.259.40 799.00 лв.
160x200 см 004.259.42 899.00 лв.
180x200 см 604.259.44 999.00 лв.

Пълнеж за 
допълнителен 
комфорт

Индивидуално 
пакетирани 
пружини

Мини 
индивидуално 
пакетирани 
пружини 

25 години 
гаранция

Латекс

Мемори
пяна

HYLLESTAD матрак с 
индивидуално пакетирани 
пружини, бял

Пълнеж за 
допълнителен 
комфорт

Индивидуално 
пакетирани 
пружини

Латекс

Мемори пяна

• Осигурете си по-пълноценна почивка с 
горен слой от мемори пяна (Твърд) или 
латекс (Средно твърд), който следва 
очертанията на тялото и облекчава 
напрежението.

• Индивидуално пакетираните пружини 
поддържат главата, врата и раменете 
в правилно положение и помагат на 
мускулите да се отпуснат напълно за по-
дълбок и по-пълноценен сън.

• Пружините функционират независимо 
една от друга и реагират според натиска 
на различните части на тялото.

• Солидният слой меки пълнежи придава 
допълнителна опора и комфорт.

• Еластичната материя в горната страна 
на матрака следва движенията на тялото 
за оптимален комфорт.

 •Предлага се и във вариант средно твърд 
и твърд.

• С конструкция, която не изисква 
обръщане.

• Височина: 26 см

  Твърд
90x200 см 104.257.91 389,00 лв.
140x200 см 404.258.55 599,00 лв.
160x200 см 004.258.57 689,00 лв.
180x200 см 604.258.59 779,00 лв.

  Средно твърд
90x200 см 904.257.92 389,00 лв.
140x200 см 204.258.56 599.00 лв.
160x200 см 804.258.58 689.00 лв.
180x200 см 404.258.60 779.00 лв.

25 години 
гаранция

HIDRASUND матрак с 
индивидуално пакетирани 
пружини, натурален цвят

Естествени 
материали

Пълнеж за 
допълнителен 
комфорт

Индивидуално 
пакетирани 
пружини

Зони на 
комфорт

Латекс

• Естествените материали като естествен 
латекс, кокосови нишки, вълна, памук 
и лиосел, осигуряват допълнителен 
комфорт, създават приятна атмосфера и 
равномерна темперетура за спане.

• Двата слоя индивидуално пакетирани 
пружини, които действат независимо 
една от друга, придават допълнително 
удобство, следвайки формите на вашето 
тяло.

• Петте зони на комфорт ви осигуряват 
добра опора и освобождават 
напрежението от раменете и бедрата. 

• Благодарение на подсиления край на 
матрака, може да седите удобно на ръба 
без матрака да се деформира. 

• Еластичната материя следва контурите 
на тялото, докато то се движи.  

• Калъфът е направен от 100% устойчив 
памук.

• Матракът осигурява добра вентилация, 
тъй като най-долния слой е направен 
от естествени кокосови нишки, които 
позволяват на въздуха да циркулира.

• Отличителната текстура по страните 
е изработена от естествен, неоцветен 
и неизбелван лен, която му придава 
невероятна визия.

• Височина: 33 см

  Твърд
90x200 см 303.727.01 999,00 лв.
140x200 см 103.726.79 1399,00 лв.
160x200 см 403.726.87 1499,00 лв.
180x200 см 403.726.92 1599,00 лв.

  Средно твърд
90x200 см 903.726.99 999,00 лв.
140x200 см 503.726.77 1399,00 лв.
160x200 см 803.726.85 1499,00 лв.
180x200 см 803.726.90 1599,00 лв.

25 години 
гаранция

Мини 
индивидуално 
пакетирани 
пружини 
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Матраци с пяна
Матраците с пяна осигуряват стабилна опора, като приемат контурите на тялото ви и разпределят тежестта 
равномерно, но в същото време са меки и еластични. Те елиминират прекомерното напрежение върху 
която и да е от частите на тялото, с което подобряват кръвообращението и ви помагат да си почивате 
по-пълноценно. Те са добро решение, ако партньорът ви често се обръща по време на сън, тъй като 
поемат всички движения. Матраците с пяна са гъвкави, което ги прави особено подходящи за употреба с 
регулируеми подматрачни рамки.

• Осигурете си цялостна опора и 
комфорт с устойчив матрак от 
полиуретанова пяна

• Поддържа се лесно - калъфът е 
подходящ за машинно пране.

• Транспортира се лесно до дома, тъй 
като е опакован на руло.

• Височина: 10 см

 Tвърд
80x200 см 102.723.35 99,00 лв.
90x200 см 302.723.39 109,00 лв.
140x200 см 802.723.27 159,00 лв.
160x200 см 002.723.31 199,00 лв.

• Осигурете си цялостна опора и 
комфорт с устойчив матрак от 
полиуретанова пяна.

• Транспортира се лесно до дома, тъй 
като е опакован на руло.

• Поддържа се лесно - калъфът е 
подходящ за машинно пране.

• Височина: 12 см

  Tвърд
80x200 см 002.723.07 109,00 лв.
90x200 см 202.723.11 119,00 лв.
140x200 см 502.723.00 199,00 лв.
160x200 см 902.723.03 239,00 лв.

  Средно твърд
80x200 см 102.722.84 109,00 лв.
90x200 см 402.722.87 119,00 лв.
140x200 см 702.722.76 199,00 лв.
160x200 см 102.722.79 239,00 лв.

MOSHULT матрак от 
полиуретанова пяна, бяло.

Полиуретанова 
пяна

Пране, 60 
градуса

Опакован 
на руло

25 години  
гаранция

MALFORS матрак от 
полиуретанова пяна, бяло.

Полиуретанова 
пяна

Пране, 60 
градуса

Опакован  
на руло

25 години  
гаранция

Твърд 

Среднo твърд

• Осигурете си цялостна опора и 
комфорт с устойчив матрак от 
полиуретанова пяна

• Дебел слой мек пълнеж, който 
осигурява опора и комфорт.

• Поддържа се почти без усилие - 
калъфът е подходящ за машинно 
пране.

• Транспортира се лесно до дома, тъй 
като е опакован на руло.

• Височина: 14 см

  Твърд
90x200 см 502.722.63 189,00 лв.
140x200 см 802.722.52 279,00 лв.
160x200 см 902.722.56 299,00 лв.

  Средно твърд
90x200 см 202.722.45 189,00 лв.
140x200 см 602.722.34 279,00 лв.
160x200 см 902.722.37 299,00 лв.

MALVIK матрак от полиуретанова 
пяна, бяло.

Пълнеж за 
допълнителен 
комфорт

Пране, 60 
градуса

Полиуретанова 
пяна

25 години  
гаранция

Опакован  
на руло

Твърд 

Средна твърдост
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• Високоеластичната пяна приема 
контурите на тялото ви и осигурява 
индивидуална опора за всяка част 
от него.

• Зоните на комфорт осигуряват 
много прецизна опора и облекчават 
напрежението върху раменете и 
ханша.

• Поддържа се лесно - калъфът е 
подходящ за машинно пране.

• Изобилие от меки пълнежи дава 
допълнителна опора и комфорт.

• Матракът е навит на руло, за 
да можете лесно да го отнесете 
вкъщи.

• Височина: 18 см

  Tвърд
90x200 см 402.722.30 299,00 лв.
140x200 см 402.722.25 399,00 лв.
160x200 см 002.722.27 469,00 лв.
180x200 см 202.722.26 569,00 лв.

  Средно твърд
90x200 см 702.722.00 299,00 лв.
140x200 см 702.721.96 399,00 лв.
160x200 см 502.721.97 469,00 лв.

• Слоят от мемори пяна (твърд), 
латекс (средно твърд) следва 
контурите на тялото ви, облекчава 
напрежението и ви помага да се 
отпуснете.

• Дебел слой мек пълнеж, който 
осигурява опора и комфорт.

• Зоните на комфорт осигуряват 
много прецизна опора и облекчават 
напрежението върху раменете и 
ханша.

• Поддържа се почти без усилие - 
калъфът е подходящ за машинно 
пране.

• Транспортира се лесно до дома, тъй 
като е опакован на руло.

• Височина: 18 см

• Естесвените материали като вълна 
и памук осигуряват движение на 
въздуха, за да не ви е твърде топло 
или прекалено студено.

• Естесвеният латекс ви помага да се 
отпуснете максимално, като следва 
формата на тялото ви.

• Зоните на комфорт ви дават 
удобна опора и освобождават 
напрежението от раменете и 
бедрата ви.

• Дебелият слой от мек пълнеж, 
придава допълнителен комфорт.

• Калъфът е направен от 100% 
памук.

• Отличителната текстура по 
страните е изработена от естесвен, 
неоцветен и неизбелван лен, която 
му придава невероятна визия.

• Височина: 22 см.

  Твърд
90x200 см 202.723.92 399,00 лв.
140x200 см 902.723.84 569,00 лв.
160x200 см 002.723.88 599,00 лв.

  Средно твърд
90x200 см 502.721.83 399,00 лв.
140x200 см 102.721.75 569,00 лв.
160x200 см 502.721.78 599,00 лв.

  Средно твърд
80х200 см 003.821.41 999,00 лв.
90x200 см 503.727.24 1099,00 лв.
140x200 см 303.727.20 1299,00 лв.
160x200 см 903.727.22 1499,00 лв.

MORGERDAL матрак от 
полиуретанова пяна, тъмно-сиво.

Полиуретанова 
пяна

Пране, 60 
градуса

Опакован  
на руло

25 години  
гаранция

Високоеластична
пяна

Твърд 

Среднo твърд

MATRAND матрак от мемори пяна, 
бяло.

Пълнеж за 
допълнителен 
комфорт

Пране, 60 
градуса

Латекс Мемори пяна

Опакован  
на руло

25 години  
гаранция

МАUSUND матрак от естествен 
латекс, натурален цвят.

Пълнеж за 
допълнителен 
комфорт

Пране, 60 
градуса

Латекс Мемори пяна

Опакован  
на руло

25 години  
гаранция

Твърд 

Средна твърдост

25

Естествени 
материали

Пълнеж за 
допълнителен 
комфорт

Зони на 
комфорт

Латекс

25 години  
гаранция
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Топ матраци
Топ матракът се поставя върху матрака ви за още повече комфорт. Той предпазва матрака от прах и 
замърсяване и увеличава продължителността на живота му. Топ матраците се махат лесно за проветряване и 
почистване, за да поддържате леглото чисто и свежо. 

TUDDAL топ матрак, бяло

Високо-
еластична 
пяна

Навит на 
руло

Пране, 60 
градуса

• С високоеластична пяна, която има 
облекчаващи напрежението свойства и 
осигурява по-твърда повърхност за сън.

• Еластичната материя в горната страна 
на топ матрака следва движенията ви за 
максимален комфорт.

• Поддържа се лесно, защото калъфът се 
сваля и е подходящ за машинно пране

90x200 см 202.981.89 159,00 лв.
140x200 см 702.981.82 199,00 лв.
160x200 см 302.981.84 259,00 лв.

TUSSÖY топ матрак, бяло

Мемори пяна

Навит на 
руло

Пране, 60 
градуса

• С мемори пяна, която следва контурите 
на тялото, помага ви да си почивате 
по-пълноценно и осигурява по-твърда 
повърхност за сън.

• Еластичната материя в горната страна 
на топ матрака следва движенията ви за 
максимален комфорт.

• Поддържа се лесно, защото калъфът се 
сваля и е подходящ за машинно пране.

• Навит на руло, за да можете лесно да го 
отнесете вкъщи.

• Височина: 8 см

90x200 см 702.981.39 199,00 лв.
140x200 см 202.981.32 299,00 лв.
160x200 см 802.981.34 359,00 лв.
180x200 см 502.981.35 399,00 лв.

TALGJE топ матрак, бяло

Навит на 
руло

Пране, 60 
градуса

• Пълнежът от пяна осигурява мека по-
върхност за сън.

• Еластичната материя в горната страна 
на топ матрака следва движенията ви за 
максимален комфорт.

• Поддържа се лесно, защото калъфът се 
сваля и е подходящ за машинно пране.

• Навит на руло, за да можете лесно да го 
отнесете вкъщи.

• Височина: 3,5 см

90x200 см 302.982.40 79,00 лв.
140x200 см 802.982.33 129,00 лв.
160x200 см 302.982.35 159,00 лв.

• Навит на руло, за да можете лесно да го 
отнесете вкъщи.

• Височина: 5 см

TUSTNA топ матрак, бяло

Латекс Навит на 
руло

• Пълнежът от латекс и вълна с 
облекчаващи напрежението свойства ви 
помага да си почивате по-пълноценно и 
осигурява мека повърхност за сън.

• Еластичната материя в горната страна 
на топ матрака следва движенията ви за 
максимален комфорт.

• Навит на руло, за да можете лесно да го 
отнесете вкъщи.

• Височина: 7 см.

140x200 см 202.982.07 359,00 лв.
160x200 см 802.982.09 399,00 лв.
180x200 см 402.982.11 459,00 лв.
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Матраци за кушетки

HUSVIKA пружинен матрак • Пружините Bonnell осигуряват 
цялостна опора и приятни условия 
за сън.

• Еластичната материя в горната част 
на матрака следва движенията ви 
за максимален комфорт.

• Този матрак е одобрен за употреба 
от деца. Той има предпазен цип от 
деца без механизъм за изтегляне, 
който елиминира малки части и не 
позволява на децата да го отварят. 

• Навит на руло – лесен за транспор-
тиране.

• Височина: 12,5 см

  Твърд
80x200 см 903.188.67 139,00 лв.

Пълнеж за 
допълнителен 
комфорт

Пружини 
Bonnell

Навит на руло

25 години 
гаранция

• Осигурете си цялостна опора и 
комфорт с устойчив матрак от 
полиуретанова пяна

• Поддържа се лесно - калъфът е 
подходящ за машинно пране.

• Транспортира се лесно до дома, тъй 
като е опакован на руло.

• Дебелина:  10 см

 Tвърд
80x200 см 102.723.35 99,00 лв.

MOSHULT матрак от 
полиуретанова пяна, бяло.

Полиуретанова 
пяна

Пране, 60 
градуса

Опакован 
на руло

25 години  
гаранция

• Осигурете си цялостна опора и 
комфорт с устойчив матрак от 
полиуретанова пяна.

• Транспортира се лесно до дома, тъй 
като е опакован на руло.

• Поддържа се лесно - калъфът е 
подходящ за машинно пране.

• Дебелина:  12 см

  Tвърд
80x200 см 002.723.07 109,00 лв.

  Средно твърд
80x200 см 102.722.84 109,00 лв.

MALFORS матрак от 
полиуретанова пяна, бяло.

Полиуретанова 
пяна

Пране, 60 
градуса

Опакован  
на руло

25 години  
гаранция

Твърд 

Среднo твърд

TISTEDAL топ матрак, натурален 
цвят

Естествени 
материали

Латекс

• Пълнежът от натурален латекс ви кара 
да се отпуснете и ви осигурява по-мека 
повърхност за спане.

• Всички естествени материали поемат 
влагата и създават приятна атмосфера 
и равномерна темперетура по време на 
сън.  

• Калъфът е изработен от 100% устойчив 
памук.

• Навит е на руло и това го прави лесен за 
транспортиране. 

• Отличителната текстура по страните е 
изработена от естествен, неоцветен и 
неизбелван лен, която му придава неве-
роятна визия.

• Височина: 6 см 

140x200 см 003.732.74 499,00 лв.
160x200 см 103.732.78 599,00 лв.
180x200 см 503.732.81 699,00 лв.

Навит на 
руло
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Основи за матрак
Основата за матрак удължава живота на матрака и поддържа удобството му, като поема повечето от напрежението 
и тежестта, на които е изложено леглото ви.

ESPEVÄR основа за матрак

 

ESPEVÄR основа за матрак, 
натурален цвят.

 

25 години 
гаранция

ESPEVÄR пружинна основа за 
матрак

 

25 години 
гаранция

Пружини 
Bonnell

• 14 ламела от слоесто налепена бреза 
дават добра опора  на матрака

• С лесна поддръжка – калъфът се сваля и 
е подходящ за машинно пране.

• Ставането и лягането е лесно, защото 
основата прави леглото по-високо.

• Идва в плоска опаковка. Лесно е да си го 
занесете в къщи

• Височина: 20 см

• 14 ламела от слоесто налепена бреза 
дават добра опора  на матрака

• С лесна поддръжка – калъфът се сваля и 
е подходящ за машинно пране.

• Ставането и лягането е лесно, защото 
основата прави леглото по-високо.

• Идва в плоска опаковка. Лесно е да си го 
занесете в къщи

• Калъфът е направен от 53% лен и 47% 
вискоза/изкуствена коприна. Вътрешна 
страна (подплата) 100% памук.

• Височина: 20 см

• Основата се съчетава по цвят с пружинни 
матраци HAFSLO, HAMARVIK, HÖVÅG и 
HYLLESTAD, така че цялото легло ще има 
хармоничен вид.

• С лесна поддръжка – калъфът се сваля и 
е подходящ за машинно пране.

• Пружините осигуряват опора на тялото.
• Ставането и лягането е лесно, защото 

основата прави леглото по-високо.
• Височина: 20 см

Бяло
140x200 см ххх.ххх.хх 389,90 лв.
160x200 см ххх.ххх.хх 439,00 лв.
180x200 см ххх.ххх.хх 469,00 лв.

Тъмносиво
90x200 см ххх.ххх.хх 259,90 лв.
140x200 см ххх.ххх.хх 389,90 лв.
160x200 см ххх.ххх.хх 439,00 лв.
180x200 см ххх.ххх.хх 469,00 лв.

140x200 см 192.345.94 449,00 лв.
160x200 см 492.345.97 499,00 лв.
180x200 см 092.345.99 549,00 лв.

Бяло
140x200 см ххх.ххх.хх 529,90 лв.
160x200 см ххх.ххх.хх 599,00 лв.
180x200 см ххх.ххх.хх 649,00 лв.

Тъмносиво
90x200 см ххх.ххх.хх 349,90 лв.
140x200 см ххх.ххх.хх 529,90 лв.
160x200 см ххх.ххх.хх 599,00 лв.
180x200 см ххх.ххх.хх 649,00 лв.

ESPEVÄR пружинна основа за 
матрак, натурален цвят

 

25 години 
гаранция

• Основата се съчетава по цвят с пружинни 
матраци HAFSLO, HAMARVIK, HÖVÅG и 
HYLLESTAD, така че цялото легло ще има 
хармоничен вид.

• С лесна поддръжка – калъфът се сваля и 
е подходящ за машинно пране.

• Пружините осигуряват опора на тялото.
• Ставането и лягането е лесно, защото 

основата прави леглото по-високо.
 Калъфът е направен от 53% лен и 47% 

вискоза/изкуствена коприна. Вътрешна 
страна (подплата) 100% памук.

• Височина: 20 см

140x200 см ххх.ххх.хх 589,00 лв.
160x200 см 492.346.15 659,00 лв.
180x200 см ххх.ххх.хх 729,00 лв.

Естествени 
материали

Естествени 
материали

25 години 
гаранция
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Подматрачни рамки
Ако съчетаете подматрачната рамка с рамка за легло, ще можете да я използвате като основа за матраци 
с пружини, пяна или латекс. Рамките поемат повечето от напрежението и тежестта, на които е изложено 
леглото ви, удължават живота на матрака и поддържат неговия комфорт. Твърдостта на някои от рамките 
може да се регулира; други могат да се регулират в горната част, за да ви е удобно, докато седите и четете 
или гледате телевизия.

LURÖY подматрачна рамка

25 години 
гаранция

• Подматрачната рамка със 17 дървени 
ламела удължава живота на матрака и 
дава допълнителна опора. 

70х160 см 502.850.91 20,00 лв.
70x200 см 501.602.08 27,50 лв.
80x200 см 301.602.09 30,00 лв.
90x200 см 901.602.11 32,50 лв.
120х200 см 802.587.84 39.00 лв.

LÖNSET подматрачна рамка

25 години 
гаранция

• 28 ламели от слоеста дървесина - бреза 
се регулират спрямо теглото на тялото и 
правят матрака още по-еластичен.

• Зоните на комфорт се приспособяват 
към тялото ви.

70x200 см 702.787.06 65,00 лв.
80x200 см 702.783.44 70,00 лв.
90x200 см 902.783.43. 75,00 лв.

LÖNSET подматрачна рамка с 
повдигащ се механизъм

Регулируема 
подматрачна 
рамка

25 години 
гаранция

• Горната част се регулира, за да можете 
да седите удобно в леглото.  

• Подматрачната рамка със 28 дървени 
ламела удължава живота на матрака и 
дава допълнителна опора. 

80x200 см 902.783.38 100,00 лв.
90x200 см 702.783.39 110,00 лв.

LEIRSUND подматрачна рамка

Зони на 
комфорт

25 години 
гаранция

• Подматрачната рамка с 42 дървени 
ламела удължава живота на матрака и 
дава допълнителна опора.

• Пет зони на комфорт и подвижни ламели 
осигуряват индивидуална опора и 
комфорт.  

80x200 см 202.783.32 120,00 лв.
90x200 см 002.783.33 150,00 лв.
140x200 см 102.787.28 230,00 лв.

Зони на 
комфорт

Зони на 
комфорт
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BÅTSFJORD крак, 10 см, 4 бр.
Бреза 103.096.16 30,00 лв.

BJORLI крак, 10 см, 4 бр.

Неръждаема стомана  702.996.95 30,00 лв.
Бяло  502.996.96 30,00 лв.

Опорен крак, 20–30 см. Използва се за матраци с 
дървена основа с широчина 140 см или повече, в 
комбинация с 20-сантиметрови крачета.
Черно  459.320.80 10,00 лв.

SIGGERUD свързваща лента, запълва дупката 
между два матрака

402.723.53 15,00 лв

BRATTVÅG крак, 10 см, 4 бр.
Черно 803.096.13 30,00 лв.
Бяло 603.096.14 30,00 лв.

Крачета и горни табли
Могат да се съчетават с всички основи за матрак. 

Легенда на символите
Използваме следните символи, за да обозначим свойствата на нашите протектори за матраци. 

Синтетични влакна
Продуктите ни от синтетични влакна са с 
много лесна поддръжка. Влакната позволяват 
добра циркулация на въздуха и задържат 
топлината. Освен това, те могат да се перат 
често, което ги прави много подходящи за 
хора с алергии. Имат и друго предимство - 
след пране изсъхват по-бързо.  

Целулозни влакна
Някои от протекторите ни за матраци 
съдържат лиосел - целулозни влакна, които 
се извличат от дървесния пулп. Лиоселът има 
същите качества при пране като синтетичните 
материали, но освен това той диша добре, 
поема влагата и я отвежда от тялото. 

Терморегулираща подплата
В допълнение към пълнежа от лиосел и син-
тетични влакна, някои от продуктите ни имат 
терморегулираща подплата. Тя поема и задър-
жа телесната топлина, когато ви е прекалено 
горещо, и я връща, ако ви стане студено. 
Нивото на температурата остава равномерно, 
за да спите необезпокоявано цяла нощ. 

Машинно пране при 60°C
Топлата, тъмна и влажна среда на 
леглото е благоприятна за развитието 
на микроорганизми. За да поддържате 
протектора чист и свеж, перете относително 
често на 60° C (температурата, която 
унищожава микроорганизмите). 

Центрофуга
Протекторите са подходящи за центрофугира-
не - моля, прочетете инструкциите за пране. 

BRENNÅSEN крак, 10 см, 4 бр.
Черно 202.996.88 30,00 лв.

BRYNILEN крак, 10 см, 4 бр.
Дъб 602.996.91 30,00 лв.

BURFJORD крак, 10 см, 4 бр.
Дъб 402.996.87 30,00 лв.
BURFJORD крак, 20 см, 4 бр.
Дъб 202.996.93 40,00 лв.

ODNES свързващ елемент за крак на легло , 4бр./к-т

Този елемент ще ви помогне да прикрепите краката 
към основата за матрак, която имате вкъщи.

303.191.29 10,00 лв.
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ÄNGSVIDE протектор за матрак Синтетични 
влакна

Пране, 60 
градуса

Центрофуга • Протектор за матрак с пълнеж от поли-
естерни влакна.

• Външен плат: 52% полиестер, 48% 
памук.

• Пълнеж: полиестерни влакна.
• Вътрешен плат: 100% полипропилен.
 

80х200 см 303.777.08 9,99 лв.
90x200 см 802.810.44 9,99 лв.
140x200 см 002.810.38 19,99 лв.
160x200 см 602.810.40 25,90 лв.
180x200 см 202.710.42 25,90 лв.

GÖKÄRT протектор за матрак Синтетични 
влакна

Пране, 60 
градуса

Центрофуга • Тънък, лек и лесен за поддръжка про-
тектор за матрак с непромокаем слой, 
който поддържа матрака свеж и чист. 

• Горна част: 80% памук, 20% полиестер
• Покритие: полиуретан
• Страни: 55% памук, 45% полиестер
 

90x200 см 802.812.18 19,99 лв.
140x200 см 102.812.12 39,90 лв.
160x200 см 702.812.14 45,90 лв.
180x200 см 202.812.16 49,90 лв.

KUNGSMYNTA протектор за 
матрак

Синтетични 
влакна

Целулозни 
влакна

Пране, 60 
градуса

Центрофуга

• Плътен протектор за матрак с пълнеж от 
лиосел и полиестер и калъф от лио-
сел/памук, които ефективно поемат и 
отвеждат влагат и ви пазят сухи, докато 
спите.

• Външен плат: 55% лиосел, 45% памук.
• Пълнеж: 50% лиосел, 50% полиестер.

80х200 302.991.45 35,90 лв.
90x200 см 502.555.55 49,90 лв.
140x200 см 202.555.47 79,90 лв.
160x200 см 602.555.50 89,90 лв.
180x200 см 002.555.53 99,90 лв.

Протектори за матрак
Протекторът за матрак предпазва матрака ви от петна и замърсяване и удължава живота му. Може да се сваля, 
така че е лесно да го изперете при нужда. За допълнителен комфорт и мекота, някои протектори имат пълнеж, 
който отвежда влагата от тялото ви.  
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PÄRLMALVA протектор за матрак Синтетични 
влакна

Пране, 60 
градуса

Центрофуга • Подходящ за матрак с максимална 
височина 36 см, тъй като протекрорът е с 
еластичен кант.

• Добър избор ако сте алергични към 
прахови акари, тъй като протекторът 
може да се пере машинно при 60 
градуса по Целзий, темперетура която 
убива праховите микроогранизми. 

• Горна страна: 100% полиестер 
• Пълнеж: полиестерни влакна 
• Долна страна: 100% полипропилен
 

90x200 см 903.154.25 29,90 лв.
140x200 см 203.154.19 39,90 лв.
160x200 см 803.154.21 49,90 лв.
180x200 см 403.154.23 59,90 лв.

ROSENDUN  протектор за матрак Синтетични 
влакна

Пране, 60 
градуса

Центрофуга • Терморегулиращата подплата реагира 
на телесната ви темперетура и ви помага 
да се чувствате комфортно по време на 
сън.

• Получавате суха и равномерно темпери-
рана среда за сън, тъй като покриетието 
от лиосел и памук позволява на въздуха 
да циркулира и влагата да се изпари.

• Еластичната лента във всеки ъгъл по-
мага протекторът да бъде фиксиран към 
матрака.

• Външна страна: 55% лиосел, 45% памук
• Пълнеж: 50% лиосел, 50% полиестер
• Подплата: терморегулиращ нетъкан 

полиестер
 

90x200 см 002.524.13 79,90 лв.
140x200 см 902.524.04 119,00 лв.
160x200 см 202.524.07 139,00 лв.
180x200 см 602.524.10 159,00 лв.

Целулозни 
влакна

Препоръчителни комбинации
Подматрачни 
рамки

Плоски 
подматрачни 
рамки

Плоски 
подматрачни 
рамки

Регулируеми 
подматрачни 
рамки

LURÖY LÖNSET LEIRSUND LÖNSET

Матраци с пяна

MOSHULT

MALFORS

MALVIK

MORGERDAL

MATRAND

Пружинни матраци

JÖMNA

HAFSLO

HAMARVIK

HÖVÅG

HYLLESTAD

HOKKÅSEN

HESSENG
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ИКЕА България си запазва правото да прави 
промени в съдържанието и цените.

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.

©
 Inter IK

E
A
 S

ystem
s B

.V. 2018/2019г. 

И
К

Е
А
 Б

ъ
лгария не носи отговорност за допуснати печатни греш

ки.

И
К

Е
А
 Б

ъ
лгария си запазва правото да прави пром

ени в съ
държ

анието и цени
те.


