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С иновативен двоен слой пружини, които се 
приспособяват към тялото, и обширен слой 
плътна пяна, матракът VÅGSTRANDA ви 
предлага максимален комфорт и перфектна 
опора . Подходящ за всички позиции на 
спане.
Вижте стр. 12

Знаем някои неща за матраците
Когато става въпрос за матраци, няма универсално 
решение. Хората са устроени различно и спят по 
различен начин. Ние разбираме това, и затова 
асортиментът ни от матраци ви предлага широк 
избор от видове, материали и поддръжка, 
подходящи за различните хора. 

Предлагаме ви всичко това, като се стараем да 
бъде на достъпни цени, защото сънят е от особена 
важност за здравето. Ето защо знаем някои неща 
за матраците и всичко останало, от което се 
нуждаете за добър сън. 
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Мемори пяна 
Мек и гъвкав материал, който реагира на 
телесната температура и следва плътно 
контурите на тялото. Тялото отпочива по-
пълноценно, тъй като матракът разпределя 
тежестта равномерно, за да облекчи 
напрежението и да осигури оптимална опора и 
комфорт.

Естествени материали
Естествените материали като вълна, памук, а 
понякога и естествен латекс и кокосови влакна 
помагат на въздуха да преминава свободно през 
матрака и отвеждат влагата. Така се 
наслаждавате на приятен сън и хладна, 
равномерна температура за сън, без да ви е 
прекалено топло или студено..

Индивидуално пакетирани пружини 
Индивидуално пакетираните пружини 
функционират независимо една от друга, за да 
следват движенията ви и контурите на тялото.

Мини индивидуално пакетирани пружини 
Мини индивидуално пакетираните пружини 
функционират независимо една от друга, за да 
следват движенията ви и контурите на тялото.

Твърди
Матраци, които осигуряват твърда опора и 
комфорт.

Средно твърди
Матраци, които осигуряват средно твърда опора 
и комфорт.

Много твърди
Матраци, които осигуряват много твърда опора 
и комфорт.

с матраци за всеки джоб - и всички те ще ви 
помогнат да се насладите на спокоен сън през 
цялата нощ. Истината е, че най-добрият начин да 
изберете подходящия матрак, е просто да 
полегнете върху него.

Символи

Пружини Bonnell
Слой с пружини, които осигуряват цялостна 
опора за спокоен сън през цялата нощ.

Стандартна пяна
Осигурява цялостен комфорт и опора.

Плюш пяна
Плюш пяната осигурява прецизна опора за 
цялото тяло, като разпределя равномерно 
теглото и натиска. Тя абсорбира движенията в 
леглото, за да се насладите на отпускащ и 
непрекъснат сън през цялата нощ.

S-образни индивидуално пакетирани 
пружини
Два слоя индивидуално пакетирани пружини, 
които следват извивките на гръбнака и 
осигуряват опора на цялото тяло, като помагат 
на мускулите да се отпуснат и отпочинат.

Високоеластична пяна
Висококачествена пяна, която следва всички 
движения, за да осигури опора и да облекчи 
натрупаното напрежение.

Мемори пяна с гел
Гел капсулите в мемори пяната се нуждаят от 
повече време, за да се затоплят, като по този 
начин създават по-хладна повърхност за сън.

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

Полегнете и изпробвайте нашите 
матраци
Не е необходимо да си експерт, за да избереш 
подходящия матрак. А ние обичаме да правим 
нещата по-лесни. Първо, изберете между матрак с 
пяна/латекс или матрак с пружини. Този въпрос 
няма еднозначен отговор, тъй като всеки има 
собствени предпочитания. Бюджетът ви е друг 
фактор, но не е решаващ, тъй като разполагаме 

Символи за материалите
Символите по-долу илюстрират характеристиките 
на нашите продукти за комфорт. 

Включен топ матрак
Вграденият топ матрак прави повърхността още 
по-мека и следва контурите на тялото ви. 

Охлаждане
Осигурява приятна среда за сън, като прави 
повърхността и температурата за сън по-хладни. 

Зони за комфорт
Осигурява опората, от която всяка част от тялото 
ви се нуждае. По-меките зони позволяват на 
бедрата и раменете да потънат по-дълбоко в 
матрака, докато по-твърдите зони създават 
активна опора за врата и кръста. 

Компактно пакетиран на руло
Улеснява транспорта и пренасянето на матрака 
до дома.

Двуслоен
Матракът разполага с 2 слоя пяна, които заедно 
ви предлагат възможно най-удобните условия за 
сън.

Многослоен
Матракът разполага с няколко комфортни слоя 
пяна, които заедно ви предлагат възможно най-
удобните условия за сън.

10-годишна гаранция
Нашите матраци разполагат с 10-годишна 
гаранция. Вижте гаранционната информация, за 
да научите повече.

40 дни срок за замяна
Отнема време да свикнете с вашия нов матрак. 
Затова ви даваме 40-дневен срок, за да се 
уверите, че това е подходящият матрак за вас. 
Ако не се получи, елате отново, за да изберете 
друг матрак. 

Калъфът може да се пере
Калъфът е сменяем и може да се пере в пералня. 
Разделете го на две, за да се събере по-лесно в 
пералната машина.

Подсилени ръбове
Можете да седнете удобно на ръба на леглото. 
Матракът ще остане твърд и равен, 
благодарение на подсилените си ръбове. 

Плътно наредени пружини от край до край 
Пружините са наредени плътно от край до край, 
за да се избегнат празни пространства, ако 
искате да поставите два матрака един до друг. 

Мек еластичен плат
Мекият еластичен плат е приятен на допир и 
следва движенията на тялото по време на сън.

Мека, рециклирана материя
Мекият еластичен плат, произведен от 
рециклирани материали, е приятен на допир и 
следва движенията на тялото по време на сън.

Ватиран горен калъф
Ватираната, еластична материя от горната 
страна придава завършек на визията, мека е на 
допир и следва движенията на тялото по време 
на сън.

Капитониран горен калъф
Капитонираната, еластична материя от горната 
страна е мека на допир и следва движенията на 
тялото по време на сън.

Повишена циркулация на въздуха 
Конструкцията помага на въздуха да преминава 
през матрака, за да не ви е прекалено топло или 
студено по време на сън.

Допълнителен пълнеж отстрани
Слой пълнеж от пяна придава усещане за мекота 
и уют на матрака.

Плоска опаковка
Този матрак е в плоска опаковка/не е навит на 
руло.

Регулируема подматрачна рамка
Горната, а при някои модели и долната, част на 
подматрачната рамка може да се регулира, за да 
седите удобно в леглото.

Символи за комфорт на матрака
Символите по-долу се използват, за да 
илюстрират характеристиките на нашите 
продукти за сън.

40
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Как да изберем – сглобяване на леглото

Как да изберем – 
сглобяване на леглото

Матрак с пяна и пружини

+

Топ матрак по избор +  
протектор/спално бельо

Крака

+

Матрак с пяна и пружини

+

Рамка за легло

=

Комбинации с пружинни 
матраци

+

Топ матрак по избор +  
протектор/спално бельо

Подматрачна рамка

Само матраците с пяна могат 
да се използват с регулируеми 
подматрачни рамки

Матрак, комбиниран с рамка за легло

Основа за матрак

Матрак, комбиниран с 
основа за легло
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Как да изберем – логика на комфорта

Как спите?

Предимно настрани
Най-добре е да изберете по-мек 
матрак, който следва формата 
на бедрата и раменете, докато 
останалата част от тялото има 
опора, а за гръбнака е 
осигурена правилна позиция. 
Малко по-високата възглавница 
позволява на врата да отпочине 
по-добре.

Предимно по гръб
Най-добре е да изберете по-
твърд матрак, който 
предотвратява потъването на 
кръста и врата и поддържа 
естествената позиция на 
гръбнака. Допълнете с по-ниска 
възглавница, която не избутва 
врата и главата напред.

Предимно по корем
Най-добре е да изберете средно 
твърд матрак, който помага на 
гръбнака да поддържа 
естествената си позиция и 
намалаява напрежението върху 
стомаха и дробовете възможно 
най-много. Препоръчва се 
допълнителна опора за врата и 
кръста, както и много ниска 
възглавница. 

Открийте правилния матрак за вас
Има само един начин да разберете дали един 
матрак е добър – колко удобно спите на него. 
Изборът става по-лесен, когато сте добре 
информирани. Едно от основните правила е, че по-
тежките хора се нуждаят от по-твърд матрак, а по-
леките - от по-мек. От ключово значение е да 
намерите такъв баланс на твърдостта, така че 
матракът да осигурява опора на нужните места, да 
приема формата на тялото ви, за да ви бъде удобно 
и да разпределя равномерно напрежението, за да 
се отпуснете. Останалото са лични предпочитания. 

Прекалена твърдост – твърде много напрежение 
за тялото
Матракът е прекалено твърд, ако имате чувството, 
че лежите на повърхността му. Тежките части на 
тялото не потъват в него и не заема формата на 
тялото ви. Това увеличава напрежението върху 
тялото, а гръбнакът е в неправилна позиция. 

Как да изберем – 
логика на комфорта

Позиция <60 кг 60-85 кг >86 кг
По гръб Средно твърд Твърд Твърд

Страничо Средно твърд Средно твърд Твърд

По корем Средно твърд Твърд Твърд

Смесено Средно твърд Средно твърд Твърд

Прекалено мек – не осигурява опора за тялото
Матракът е прекалено мек, ако имате усещането, 
че цялото ви тяло потъва в него, а раменете и 
бедрата нямат опора. Гръбнакът е в неправилна 
позиция, а мускулите работят, за да компенсират 
това. По този начин е трудно да се отпуснете.  

Баланс между твърдост и мекота
Балансът между твърдостта и мекотата на матрака 
осигурява опора в необходимите точки и позволява 
на по-тежките части на тялото да потънат в него. 
Гръбнакът е в естествена и удобна позиция, което 
ви помага да се отпуснете и да спите добре. 

Насоки за определяне ниво на 
комфорта
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Пружинни 
матраци
Пружинните матраци разпределят вашето тегло 
равномерно, така че да няма допълнително 
напрежение върху никоя част от тялото. 
Конструкцията с отворени пружини помага на 
въздуха да преминава през матрака, за да не ви е 
прекалено топло по време на сън.

Постигнете желаното ниво на комфорт с топ 
матрак и подматрачна рамка или основа за матрак. 
Освен това, пружинните матраци са много 
устойчиви.
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VALEVÅG
Матрак с индивидуално пакетирани 
пружини

Този средно твърд матрак разполага със зони за 
комфорт, които намаляват напрежението в бедрата и 
раменете, докато осигуряват опора във всички 
необходими точки. Индивидуално пакетираните 
пружини ще ви помогнат да се насладите на 
пълноценен сън и да се събудите освежени.

Твърд
90×200 см 104.507.09 Виж цена
120×200 см 404.699.10 Виж цена
140×200 см 004.506.58
160×200 см 404.506.80 Виж цена

180×200 см 204.700.09 Виж цена

Много твърд
90×200 см 604.700.26 Виж цена

120×200 см 204.699.06 Виж цена
140×200 см 204.699.25 Виж цена
160×200 см 204.699.49 Виж цена
180×200 см 004.700.05 Виж цена

Индивидуално 
пакетирани пружини

Слой пяна

Слой за допълнителен 
комфорт

Мек еластичен плат

24 см височина

Плътно наредени 
пружини от край до край

Зони за комфорт

Подсилени ръбове

Допълнителен пълнеж 
отстрани

Компактно пакетиран на 
руло

Меките, рециклирани синтетични 
влакна са лесни за поддръжка и се 
износват трудно.

Слой за допълнителен комфорт в 
горната външна част, който 
облекчава точките на напрежение.

Мек на допир слой за допълнителен 
комфорт в страничната външна част.

Стандартната пяна, наречена още 
полиуретанова пяна (PU), осигурява 
добра опора и следва контурите на 
тялото, за да се насладите на спокойна 
среда за сън. 

Индивидуално пакетираните пружини 
функционират независимо една от 
друга, така че движенията на единия 
човек да не се усещат от другия. 

Филцът осигурява плътен защитен 
слой за пружините, така че матракът 
да остане стабилен. 

10-годишна гаранция

Виж цена

https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-single/valevag-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-tvard-90x200-sm/10450709
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-single/valevag-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-tvard-120x200-sm/40469910
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/valevag-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-tvard-140x200-sm/00450658
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/valevag-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-tvard-160x200-sm/40450680
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/valevag-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-tvard-180x200-sm/20470009
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-single/valevag-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-mnogo-tvard-90x200-sm/60470026
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-single/valevag-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-mnogo-tvard-120x200-sm/20469906
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/valevag-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-mnogo-tvard-140x200-sm/20469925
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/valevag-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-mnogo-tvard-160x200-sm/20469949
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/valevag-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-mnogo-tvard-180x200-sm/00470005
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Пружинни матраци

VÅGSTRANDA
Матрак с индивидуално 
пакетирани пружини

Идеален за вас, ако желаете твърд матрак с удобна, 
прецизна опора и покритие от естествени материали. Ако 
живеете в малко пространство, вероятно ще оцените по-
късата дължина, която много от клиентите ни търсят.

Индивидуално 
пакетирани пружини

Слой пяна

Слой за допълнителен 
комфорт

Мек еластичен плат

28 см височина

Плътно наредени 
пружини от край до край

Зони за комфорт

Подсилени ръбове

Допълнителен пълнеж 
отстрани

Компактно пакетиран на 
руло

10-годишна гаранция

Твърд
90×200 см     704.507.68     Виж цена 
140×200 см   204.507.42     Виж цена 
160×200 см   304.507.51     Виж цена 
180×200 см   004.507.57     Виж цена  

Меките, рециклирани синтетични 
влакна са лесни за поддръжка и се 
износват трудно.

Слой за допълнителен комфорт в 
горната външна част, който 
облекчава точките на напрежение.

Мек на допир слой за допълнителен 
комфорт в страничната външна част.

Стандартната пяна, наречена още 
полиуретанова пяна (PU), осигурява 
добра опора и следва контурите на 
тялото, за да се насладите на спокойна 
среда за сън. 

Индивидуално пакетираните пружини 
функционират независимо една от 
друга, така че движенията на единия 
човек да не се усещат от другия. 

Филцът осигурява плътен защитен 
слой за пружините, така че матракът 
да остане стабилен. 

90×200 см 504.703.95
140×200 см 204.702.88
160×200 см 804.703.70
180×200 см 904.703.79

Виж цена
Виж цена

Виж цена
Виж цена

Много твърд

https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-single/vagstranda-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-tvard-90x200-sm/70450768
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/vagstranda-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-tvard-140x200-sm/20450742
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/vagstranda-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-tvard-160x200-sm/30450751
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/vagstranda-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-tvard-180x200-sm/00450757
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-single/vagstranda-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-mnogo-tvard-90x200-sm/50470395
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/vagstranda-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-mnogo-tvard-140x200-sm/20470288
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/vagstranda-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-mnogo-tvard-160x200-sm/80470370
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/vagstranda-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-mnogo-tvard-180x200-sm/90470379
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Пружинни матраци

VATNESTRÖM
Матрак с индивидуално 
пакетирани пружини

Индивидуално 
пакетирани пружини

Латексов слой 

Слой за допълнителен 
комфорт

Мек еластичен плат

26 см височина

Плътно наредени пружини 
от край до край

Зони за комфорт

Подсилени ръбове

Допълнителен пълнеж 
отстрани

Естествени материали

Ако желаете твърд матрак, това е точният за вас. 
Комбиниран с естествени материали като естествен латекс, 
кокосови влакна, памук и вълна, матракът осигурява 
комфорт и отвежда влагата. Така се наслаждавате на 
приятен сън и хладна, равномерна температура за сън.

Естествените нишки често са по-меки и 
приятни на допир от синтетичните. Те 
дишат и отвеждат влагата от тялото. 

Латексът осигурява прецизна опора за 
цялото тяло и разпределя 
напрежението равномерно. Също така 
абсорбира движенията в леглото, 
грижейки се за вашия пълноценен и 
спокоен сън. 

Индивидуално пакетираните пружини 
функционират независимо една от 
друга, така че движенията на единия 
човек да не се усещат от другия. 

Естествените нишки често са по-меки и 
приятни на допир от синтетичните. Те 
дишат и отвеждат влагата от тялото. 

Плоска опаковка

10-годишна гаранция

Твърд
140×200 см 104.763.99 Виж цена
160×200 см 904.764.04 Виж цена
180×200 см 604.764.10 Виж цена

Много твърд
140×200 см 504.784.76 Виж цена

160×200 см 904.784.79 Виж цена
180×200 см 304.784.82 Виж цена

https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/vatnestrom-matrak-s-indiv-paketirani-pruzhini-140x200-sm-tvard/10476399
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/vatnestrom-matrak-s-indiv-paketirani-pruzhini-160x200-sm-tvard/90476404
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/vatnestrom-matrak-s-indiv-paketirani-pruzhini-180x200-sm-tvard/60476410
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/vatnestrom-matrak-s-indiv-paketirani-pruzhini-140x200-sm-mnogo-tvard/50478476
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/vatnestrom-matrak-s-indiv-paketirani-pruzhini-160x200-sm-mnogo-tvard/90478479
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/vatnestrom-matrak-s-indiv-paketirani-pruzhini-180x200-sm-mnogo-tvard/30478482
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Пружинни матраци

VADSÖ
Пружинен 
матрак

VESTMARKA
Пружинен 
матрак

Изчистен пружинен матрак с основните качества, от 
които се нуждаете, за да спите спокойно и да се събудите 
освежени. Твърд матрак с пружини Bonnell и слой вата за 
комфортна опора. 

Пружинен матрак с основните качества, от които се 
нуждаете, за да спите спокойно и да се събудите освежени. 
Средно твърд матрак с пружини Bonnell и слой вата и пяна 
за добра и комфортна опора. 

Рециклираните синтетични влакна са 
лесни за поддръжка и се износват 
трудно.

Слой за допълнителен комфорт във 
външната част, който облекчава 
точките на напрежение.

Стандартната пяна, наречена още 
полиуретанова пяна (PU), осигурява 
добра опора и следва контурите на 
тялото, за да се насладите на спокойна 
среда за сън.

Филцът осигурява плътен защитен 
слой за пружините, така че матракът да 
остане удобен.

Пружините Bonnell осигуряват добра 
опора и позволяват на въздуха да 
циркулира. Добър избор за приятна, 
хладна температура по време на сън.

Филцът осигурява плътен защитен 
слой за пружините, така че матракът да 
остане стабилен.

Меките синтетични влакна са лесни за 
поддръжка и се износват трудно.

Слой за допълнителен комфорт във 
външната част, който облекчава 
точките на напрежение.

Стандартната пяна, наречена още 
полиуретанова пяна (PU), осигурява 
добра опора и следва контурите на 
тялото, за да се насладите на спокойна 
среда за сън.

Филцът осигурява плътен защитен 
слой за пружините, така че матракът да 
остане удобен.

Пружините Bonnell осигуряват добра 
опора и позволяват на въздуха да 
циркулира. Добър избор за приятна, 
хладна температура по време на сън.

Филцът осигурява плътен защитен 
слой за пружините, така че матракът да 
остане стабилен.

Bonnell пружини

Слой пяна

Слой за допълнителен 
комфорт

17 см височина

Плътно наредени 
пружини от край до край

Bonnell пружини

Слой пяна

Слой за допълнителен 
комфорт

Мек еластичен плат

18 см височина

Мек, рециклиран калъф

Компактно 
пакетиран на руло

10-годишна гаранция

Плътно наредени пружини 
от край до край

Компактно пакетиран на 
руло

10-годишна гаранция

Твърд
90×200 см 204.513.03 Виж цена
120×200 см 004.701.52 Виж цена
160×200 см 104.512.90 Виж цена

Много твърд
90×200 см 504.702.44 Виж цена
120×200 см 604.701.49 Виж цена
160×200 см 204.701.65 Виж цена

90×200 см 604.535.88 Виж цена
140×200 см 904.535.82 Виж цена

Много твърд

https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-bonnell-spring/-single/vadso-pruzhinen-matrak-90x200-sm-mnogo-tvard/60453588
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-bonnell-spring/-double/vadso-pruzhinen-matrak-140x200-sm-mnogo-tvard/90453582
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-bonnell-spring/-single/vestmarka-pruzhinen-matrak-tvard-90x200-sm/20451303
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-bonnell-spring/-single/vestmarka-pruzhinen-matrak-tvard-120x200-sm/00470152
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-bonnell-spring/-double/vestmarka-pruzhinen-matrak-tvard-160x200-sm/10451290
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-bonnell-spring/-single/vestmarka-pruzhinen-matrak-mnogo-tvard-90x200-sm/50470244
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-bonnell-spring/-single/vestmarka-pruzhinen-matrak-mnogo-tvard-120x200-sm/60470149
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-bonnell-spring/-double/vestmarka-pruzhinen-matrak-mnogo-tvard-160x200-sm/20470165
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Памукът е здрав, устойчив материал, 
който диша и помага за отвеждането 
на влагата от тялото. Смесен със 
синтетични влакна, които са лесни за 
поддръжка и се износват трудно. 

Стандартната пяна, наречена още 
полиуретанова пяна (PU), осигурява 
добра опора и следва контурите на 
тялото, за да се насладите на спокойна 
среда за сън.

Индивидуално пакетираните пружини 
функционират независимо една от 
друга, така че движенията на единия 
човек да не се усещат от другия.

Филцът осигурява плътен защитен 
слой за пружините, така че матракът 
да остане удобен.

Пружинни матраци

VESTERÖY
Матрак с индивидуално 
пакетирани пружини

Матрак с индивидуално пакетирани пружини и обширен 
слой пяна - идеалният микс от комфорт и опора във 
всички необходими за тялото точки. С този средно твърд 
матрак нямате търпение да дойде време за сън.

Меките рециклирани синтетични 
влакна са лесни за поддръжка и се 
износват трудно.

Слой за допълнителен комфорт в 
горната външна част, който облекчава 
точките на напрежение.

Стандартната пяна, наречена още 
полиуретанова пяна (PU), осигурява 
добра опора и следва контурите на 
тялото, за да се насладите на спокойна 
среда за сън.

Индивидуално пакетираните пружини 
функционират независимо една от 
друга, така че движенията на единия 
човек да не се усещат от другия.

Филцът осигурява плътен защитен 
слой за пружините, така че матракът 
да остане стабилен.

Индивидуално 
пакетирани пружини

Слой пяна

Слой за допълнителен 
комфорт

Мек еластичен плат

20 см височина

Плътно наредени 
пружини от край до край

Компактно пакетиран на 

руло

10-годишна гаранция

Твърд
90×200 см 004.505.02 Виж цена
120×200 см 604.700.88 Виж цена
140×200 см 304.506.09 Виж цена
160×200 см 404.506.18 Виж цена

Много твърд
90×200 см 204.700.71 Виж цена
120×200 см 804.700.87 Виж цена
140×200 см 004.700.53 Виж цена
160×200 см 104.700.62 Виж цена

VANNARED
Пружинен матрак

Седнете или легнете, за да усетите опората на 
твърдите, индивидуално пакетирани пружини. В 
комбинация с обширен слой пяна и мек плат, 
получавате идеалното решение за спокоен сън през 
цялата нощ. 

Индивидуално 
пакетирани пружини

Слой пяна

Слой за допълнителен 
комфорт

Мек еластичен плат

12 см височина

Плътно наредени пружини 
от край до край

Калъфът може да се пере

Компактно пакетиран на 
руло

10-годишна гаранция

Много твърд
80×200 см 704.867.29 Виж цена

https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-single/vesteroy-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-tvard-90x200-sm/00450502
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-single/vesteroy-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-tvard-120x200-sm/60470088
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/vesteroy-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-tvard-140x200-sm/30450609
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/vesteroy-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-tvard-160x200-sm/40450618
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-single/vesteroy-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-mnogo-tvard-90x200-sm/20470071
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-single/vesteroy-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-mnogo-tvard-120x200-sm/80470087
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/vesteroy-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-mnogo-tvard-140x200-sm/00470053
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-double/vesteroy-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-mnogo-tvard-160x200-sm/10470062
https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/-pocket-springs/-single/vannareid-matrak-s-indiv-paketirani-pruzhini-mnogo-tvard-80x200-sm/70486729
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BJÖRKSNÄS 
Рамка за легло, 160×200 см, бреза.  
092.475.54

Виж цена

С включена централна греда. Подматрачната рамка, 
матракът и спалното бельо се продават отделно.

https://www.ikea.bg/products/beds/double-king-size-beds/double-beds-160x200/bjorksnas-leglo-180x214-sm/09247554/
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Меката плетена материя е устойчива 
на износване и лесна за поддръжка. 

Слой за допълнителен комфорт в 
горната външна част, който облекчава 
точките на напрежение.

Високоеластичната пяна или HR 
пяната, предлага чудесна опора и 
следва контурите на тялото ви. 

Мемори пяната облекчава 
напрежението, подобрява 
кръвообращението на мускулите и 
кожата и ви помага да се отпуснете 
напълно.

Мек на допир слой за допълнителен 
комфорт в страничната външна част.

Стандартната пяна, наречена още 
полиуретанова пяна (PU), осигурява 
добра опора и следва контурите на 
тялото, за да се насладите на спокойна 
среда за сън.

Матраци с 
пяна
Меки и издръжливи, матраците от пяна осигуряват 
опора като следват контурите на вашето тяло и 
разпределят равномерно теглото. Тъй като няма 
допълнително напрежение в никоя част на тялото, 
това улеснява кръвообращението и ви помага да 
се отпуснете напълно. 

Матраците от пяна абсорбират шока от 
движенията, което ги прави чудесен избор, ако 
имате партньор, който се върти през нощта. 
Заради гъвкавостта си, са подходящи за 
регулируеми подматрачни рамки.

ÅKREHAMN
Матрак с пяна

Този матрак разполага с три слоя за комфорт, с горен 
слой от облекчаваща напрежението високоеластична 
пяна и два слоя за опора. А зоните за комфорт го 
правят още по-удобен! 

Пяна

Многослоен

Слой за допълнителен 
комфорт

Мек еластичен плат

20 см височина

Средно твърд
Плюш пяна

Твърд:  
Високоеластична пяна

Зони за комфорт

Калъфът може да се пере

Компактно пакетиран на руло

10-годишна гаранция

90×200 см       404.816.67 Виж цена

140×200 см     104.816.40 Виж цена
160×200 см     604.816.47 Виж цена
180×200 см 805.080.47 Виж цена

Примерът показва твърдата 
версия на матрака

Tвърд Средно твърд
90×200 см 404.816.72 Виж цена
140×200 см 304.816.44 Виж цена
160×200 см 604.816.52 Виж цена
180×200 см 504.816.57 Виж цена

https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/memory-foam/single-bed/akrehamn-matrak-s-pyana-tvard-90x200-sm/40481667
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/memory-foam/double-bed/akrehamn-matrak-s-pyana-tvard-140x200-sm/10481640
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/memory-foam/double-bed/akrehamn-matrak-s-pyana-tvard-160x200-sm/60481647
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/memory-foam/double-bed/akrehamn-matrak-s-pyana-tvard-180x200-sm/80508047
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/memory-foam/single-bed/akrehamn-matrak-s-pyana-sredno-tvard-90x200-sm/40481672
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/memory-foam/double-bed/akrehamn-matrak-s-pyana-sredno-tvard-140x200-sm/30481644
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/memory-foam/double-bed/akrehamn-matrak-s-pyana-sredno-tvard-160x200-sm/60481652
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/memory-foam/double-bed/akrehamn-matrak-s-pyana-sredno-tvard-180x200-sm/50481657


19

Матраци с пяна

ÅGOTNES
Матрак с пяна

ÅSVANG
Матрак с пяна

Този матрак предлага както стабилна опора, така и 
приятен комфорт. Слой високоеластична пяна е 
комбиниран с мек слой от пълнеж от пяна. Всичко, от 
което се нуждаете за спокоен сън! 

Пяна

Слой за допълнителен 
комфорт

10 см височина

Мек, рециклиран калъф

Компактно пакетиран на руло

10-годишна гаранция

Този обикновен матрак разполага с всичко 
необходимо, за да се насладите на комфортен сън. 
Слой високоеластична пяна е комбиниран с мек слой 
от пълнеж от пяна. Идеален за разтегателен диван или 
канапе.

Пяна

Слой за допълнителен 
комфорт

Мек еластичен плат

12 см височина

Калъфът може да се пере

Компактно пакетиран на руло

10-годишна гаранция

Твърд
80×200 см       104.808.53    Виж цена 
90×200 см       004.808.58    Виж цена 
140×200 см     204.808.43    Виж цена 
160×200 см     104.808.48    Виж цена

Твърд
80×200 см       204.813.81      Виж цена 
90×200 см       504.813.89      Виж цена 

140×200 см 104.813.67 Виж цена

160×200 см     404.813.75      

Синтетичните влакна са лесни за 
поддръжка и се износват трудно.

Слой за допълнителен комфорт във 
външната част, който облекчава 
точките на напрежение..

Стандартната пяна, наречена още 
полиуретанова пяна (PU), осигурява 
добра опора и следва контурите на 
тялото, за да се насладите на 
спокойна среда за сън.

Меките синтетични влакна се 
износват трудно и не се свиват или 
разтягат при пране. 

Стандартната пяна, наречена още 
полиуретанова пяна (PU), осигурява 
добра опора и следва контурите на 
тялото, за да се насладите на 
спокойна среда за сън.

Виж цена

https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/standard-foam/single/asvang-matrak-s-pyana-tvard-90x200-sm/50481389
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/standard-foam/single/asvang-matrak-s-pyana-tvard-80x200-sm/20481381
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/standard-foam/double-king-size/asvang-matrak-s-pyana-tvard-140x200-sm/10481367
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/standard-foam/double-king-size/asvang-matrak-s-pyana-tvard-160x200-sm/40481375
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/standard-foam/single/agotnes-matrak-s-pyana-tvard-80x200-sm/10480853
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/standard-foam/single/agotnes-matrak-s-pyana-tvard-90x200-sm/00480858
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/standard-foam/double-king-size/agotnes-matrak-s-pyana-tvard-140x200-sm/20480843
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/standard-foam/double-king-size/agotnes-matrak-s-pyana-tvard-160x200-sm/10480848
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ÅSVANG
Матрак с пяна
160×200 см, твърд,  
бяло. 404.813.75

Виж цена

Меката плетена материя е устойчива 
на износване и лесна за поддръжка.

Мемори пяната облекчава 
напрежението, подобрява 
кръвообращението на мускулите и 
кожата и ви помага да се отпуснете 
напълно.

Стандартната пяна, наречена още 
полиуретанова пяна (PU), осигурява 
добра опора и следва контурите на 
тялото, за да се насладите на спокойна 
среда за сън.

Матраци с пяна

ÅBYGDA
Матрак с пяна

Матрак с два слоя пяна за комфорт и опора. Спите 
добре през цялата нощ, благодарение на зоните за 
комфорт, които осигуряват опора във всички 
нужни точки на тялото и мемори пяната, която 
следва контурите на тялото.

Пяна

Двуслоен

Мек еластичен плат

16 см височина

Средно твърд
Плюш пяна

Твърд:  
Мемори пяна

Зони за комфорт

Калъфът може да се 
пере

Компактно пакетиран на 
руло

10-годишна гаранция

Твърд
90×200 см 504.814.88 Виж цена
120×200 см 605.146.24 Виж цена

140×200 см 004.814.62 Виж цена

160×200 см 504.814.69 Виж цена
180×200 см 205.112.41 Виж цена

Средно твърд
90×200 см 504.814.93 Виж цена

140×200 см 104.814.66 Виж цена
160×200 см 704.814.73 Виж цена
180×200 см 604.814.78 Виж цена

Примерът показва твърдата 
версия на матрака 

https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/memory-foam/single-bed/abygda-matrak-s-pyana-tvard-90x200-sm/50481488
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/memory-foam/single-bed/abygda-matrak-s-pyana-tvard-120x200-sm/60514624
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/memory-foam/double-bed/abygda-matrak-s-pyana-tvard-140x200-sm/00481462
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/memory-foam/double-bed/abygda-matrak-s-pyana-tvard-160x200-sm/50481469
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/memory-foam/double-bed/abygda-matrak-s-pyana-tvard-180x200-sm/20511241
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/memory-foam/single-bed/abygda-matrak-s-pyana-sredno-tvard-90x200-sm/50481493
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/memory-foam/double-bed/abygda-matrak-s-pyana-sredno-tvard-140x200-sm/10481466
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/memory-foam/double-bed/abygda-matrak-s-pyana-sredno-tvard-160x200-sm/70481473
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/memory-foam/double-bed/abygda-matrak-s-pyana-sredno-tvard-180x200-sm/60481478
https://www.ikea.bg/products/mattresses/foam-mattresses/standard-foam/double-king-size/asvang-matrak-s-pyana-tvard-160x200-sm/40481375
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Топ 
матраци
Топ матракът се поставя над матрака, за да 
осигури допълнителен комфорт. Така предпазвате 
матрака от прах и замърсяване и удължавате 
живота му. 

Поддържате леглото си винаги свежо, тъй като 
топ матраците могат лесно да се свалят за 
проветряване и почистване. 

TALGJE
Топ матрак

TUDDAL
Топ матрак

Високоеластичната пяна в този топ матрак абсорбира 
движенията на тялото ви, като осигурява цялостна опора.  
Нашите топ матраци създават по-здравословна среда за 
сън и помагат да удължите живота на вашия матрак.

Пяна

Мек еластичен плат

Калъфът може да се пере

Компактно пакетиран на руло

3,5 см височина

Високоеластична пяна

Мек еластичен плат

Калъфът може да се пере

Компактно пакетиран на руло

5 см височина

Топ матракът осигурява цялостна опора и комфорт. 
Нашите топ матраци създават по-здравословна среда за 
сън и помагат да удължите живота на вашия матрак. 

90×200 см       302.982.40      Виж цена
140×200 см     802.982.33      Виж цена
160×200 см     302.982.35      Виж цена

90×200 см 202.981.89 Виж цена
140×200 см 702.981.82 Виж цена
160×200 см 302.981.84 Виж цена

https://www.ikea.bg/products/mattresses/mattress-pads/single/talgje-top-matrak/30298240
https://www.ikea.bg/products/mattresses/mattress-pads/double-king-size/talgje-top-matrak/80298233
https://www.ikea.bg/products/mattresses/mattress-pads/double-king-size/talgje-top-matrak/30298235
https://www.ikea.bg/products/mattresses/mattress-pads/single/tuddal-top-matrak/20298189
https://www.ikea.bg/products/mattresses/mattress-pads/double-king-size/tuddal-top-matrak/70298182
https://www.ikea.bg/products/mattresses/mattress-pads/double-king-size/tuddal-top-matrak/30298184
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Топ матраци

TUSSÖY
Топ матрак

Мемори пяна

Мек еластичен плат

Калъфът може да се пере

Компактно пакетиран на руло

8 см височина

Този топ матрак има плътен слой мемори пяна за 
допълнителна твърдост, за да си почивате повече. 
Нашите топ матраци създават по-здравословна среда за 
сън и помагат да удължите живота на вашия матрак. 

90×200 см       702.981.39       Виж цена
140×200 см     202.981.32       Виж цена
160×200 см     802.981.34       Виж цена

180×200 см     502.981.35       Виж цена

https://www.ikea.bg/products/mattresses/mattress-pads/single/tussoy-top-matrak/70298139
https://www.ikea.bg/products/mattresses/mattress-pads/double-king-size/tussoy-top-matrak/20298132
https://www.ikea.bg/products/mattresses/mattress-pads/double-king-size/tussoy-top-matrak/80298134
https://www.ikea.bg/products/mattresses/mattress-pads/double-king-size/tussoy-top-matrak/50298135
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Основи за 
матрак
Основите за матрак удължават живота на вашия 
матрак и му помагат да остане удобен по-дълго, 
като абсорбират повечето от стреса и теглото, 
разпределени върху леглото. 

Комбинирани с рамка за легло, подматрачните 
рамки могат да се използват за основа за матраци с 
пяна, латекс и пружинни матраци.  

ESPEVÄR
Дървена основа за легло

ESPEVÄR
Дървена основа за легло

Основата за матрак има две големи предимства. Повдига 
леглото ви и помага на матрака ви да запази формата си 
по-дълго, като разпределя равномерно теглото на 
тялото, осигурява допълнителна опора и намалява 
товара.  

Основата за матрак има две големи предимства. Повдига 
леглото ви и помага на матрака ви да запази формата си 
по-дълго, като разпределя равномерно теглото на 
тялото, осигурява допълнителна опора и намалява 
товара.  

90×200 см 591.327.15 Виж цена
140×200 см 391.255.46 Виж цена
160×200 см 891.255.82 Виж цена
180×200 см 491.256.02 Виж цена

Bonnell пружини

20 см височина

Bonnell пружини

20 см височина

90×200 см      391.327.16     Виж цена 

140×200 см    191.255.47     Виж цена 
160×200 см    691.255.83    Виж цена 
180×200 см    291.256.03    Виж цена

DimitrovaS
Highlight

https://www.ikea.bg/products/beds/divan-beds/divan-base/espevar-podmatrachna-ramka/39132716
https://www.ikea.bg/products/beds/divan-beds/divan-base/espevar-osnova-za-matrak-frensko-leglo/59132715
https://www.ikea.bg/products/beds/divan-beds/divan-base/espevar-osnova-za-matrak-frensko-leglo-/39125546
https://www.ikea.bg/products/beds/divan-beds/divan-base/espevar-osnova-za-matrak-frensko-leglo-/89125582
https://www.ikea.bg/products/beds/divan-beds/divan-base/espevar-osnova-za-matrak-frensko-leglo-/49125602
https://www.ikea.bg/products/beds/divan-beds/divan-base/espevar-osnova-za-matrak-frensko-leglo-/19125547
https://www.ikea.bg/products/beds/divan-beds/divan-base/espevar-osnova-za-matrak-frensko-leglo-/69125583
https://www.ikea.bg/products/beds/divan-beds/divan-base/espevar-osnova-za-matrak-frensko-leglo-/29125603
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NATTJASMIN
Плик за завивка и 2 калъфки за 
възглавници,  240×220/50×60 см,  
бяло. 503.371.65

Виж цена

https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/bedding/duvet-covers/double/nattjasmin-plik-za-zavivka-i-2-kalafki-220x240-sm/50337165
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Подматрачни 
рамки
Основите за матрак удължават живота на вашия 
матрак и му помагат да остане удобен по-дълго, 
като абсорбират повечето от стреса и теглото, 
разпределени върху леглото.

Комбинирани с рамка за легло, подматрачните
рамки могат да се използват за основа за матраци 
с пяна, латекс и пружинни матраци.

Основите за матрак удължават живота на вашия 
матрак и му помагат да остане удобен по-дълго, 
като абсорбират повечето от стреса и теглото, 
разпределени върху леглото. Ламелите на някои 
рамки могат да се регулират, за да прмените 
твърдостта, а някои могат и да се накланят в 
горната или долната част, за да седите изправени, 
докато четете и гледате телевизия, или да 
повдигнете краката си. 

LÖNSET
Подматрачна рамка

Създадени един за друг - ламелите не само запазват 
матрака ви на мястото му, те увеличават и гъвкавостта 
му, за повече комфорт по време на сън. 

70×200 см      501.602.08    Виж цена 

80×200 см      301.602.09    Виж цена 
90×200 см       901.602.11    Виж цена 

120×200 см     802.587.84   Виж цена

Създадени един за друг - ламелите не само запазват 
матрака ви на мястото му, те разполагат и със зони за 
комфорт, които се приспособяват към вашето тяло и 
тегло и увеличават гъвкавостта на матрака. 

70×00 см 702.787.06 Виж цена

80×00 см 702.783.44 Виж цена
90×00 см 902.783.43 Виж цена

Зони за комфорт

LURÖY
Подматрачна рамка

https://www.ikea.bg/products/beds/bed-slats/luroy-podmatrachna-ramka/50160208
https://www.ikea.bg/products/beds/bed-slats/luroy-podmatrachna-ramka/90160211
https://www.ikea.bg/products/beds/bed-slats/luroy-podmatrachna-ramka/80258784
https://www.ikea.bg/products/beds/bed-slats/lonset-podmatrachna-ramka/70278706
https://www.ikea.bg/products/beds/bed-slats/lonset-podmatrachna-ramka/70278344
https://www.ikea.bg/products/beds/bed-slats/lonset-podmatrachna-ramka/90278343
https://www.ikea.bg/products/beds/bed-slats/luroy-podmatrachna-ramka/30160209
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LÖNSET
Регулируема подматрачна рамка

Създадени един за друг - ламелите не само запазват 
матрака ви на мястото му, те разполагат и със зони за 
комфорт, които се приспособяват към вашето тяло и 
тегло, и увеличават гъвкавостта на матрака. 

Подматрачни рамки

LEIRSUND
Подматрачна рамка

Създадени един за друг - ламелите не само запазват 
матрака ви на мястото му, те разполагат и със зони за 
комфорт, които се приспособяват към вашето тяло и 
тегло, и увеличават гъвкавостта на матрака. 

80×200 см 202.783.32 Виж цена
90×200 см 002.783.33 Виж цена
140×200 см 102.787.28 Виж цена

80×200 см 902.783.38 Виж цена
90×200 см 702.783.39 Виж цена

Зони за комфорт Зони за комфорт

Регулируема 
подматрачна рамка

https://www.ikea.bg/products/beds/bed-slats/leirsund-podmatrachna-ramka/20278332
https://www.ikea.bg/products/beds/bed-slats/leirsund-podmatrachna-ramka/00278333
https://www.ikea.bg/products/beds/bed-slats/leirsund-podmatrachna-ramka/10278728
https://www.ikea.bg/products/beds/bed-slats/lonset-podmatrachna-ramka-regulirashta-se/90278338
https://www.ikea.bg/products/beds/bed-slats/lonset-podmatrachna-ramka-regulirashta-se/70278339
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Пружинни матраци Матраци с пяна
VADSÖ VESTMARKA VESTERÖY VALEVÅG VÅGSTRANDA VATNESTRÖM VANNAREID* ÅGOTNES* ÅSVANG* ÅBYGDA ÅKREHAMN

Характеристики:

Зони за комфорт

Мек еластичен плат

Мек плетен плат

Мек рециклиран плат

Капитониран горен калъф

Калъфът може да се пере

Подсилени ръбове

Плътно наредени пружини 

Слой за допълнителен комфорт

Повишена възд. циркулация

Двуслойна пяна 

Многослойна пяна

Допълн. пълнеж отстрани

Дръжки

Компактно пакетиран на руло

Плоска опаковка

Материали:

Bonnell пружини

Индивидуално пакет. пружини

Мини индив. пакет. пружини

S-образни инд. пакет. пружини

Стандартна пяна

Високоеластична пяна**

Мемори пяна**

Плюш пяна**

Латексов слой

Естествени материали

* Може да се използва за гъвкаво спане (канапета и др. в определени размери).
** Зависи от твърдостта.

Подматрачни рамкиПодматрачни рамки

Препоръчани комбинации

Ватиран горен калъф
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Комфорт
Разбира се, леглото ви трявба да бъде удобно. 
Ключът се крие в правилната завивка, матрак, 
който подхожда на вас и вашия начин на спане и 
възглавница, която ви помага да заемете 
правилната позиция на тялото. Така ще спите 
спокойно през цялата нощ.

Температура
Хладната спалня почти винаги е най-доброто 
решение, с препоръчителна температура около 16–
17C°. Не забравяйте да изберете завивка, 
подходяща за сезона и температурата, която ви е 
най-приятна.

Шум
Силните, внезапни или обезпокоителни шумове 
влияят негативно на съня. В идеалния случай, в 
спалнята ви трябва да е напълно тихо, но може да 
омекотите шумовете с помощта на мебелите, тежки 
завеси и плътни килими.I

Шест начина да се насладите на по-добър сън
Уморени и бавни или будни и енергични. Добрият или лош сън 
е от основно значение за целия ви ден. Всеки човек има нужда 
от различно количество сън, но дълбокият, необезпокояван 
сън винаги е ободряващ. Предлагаме ви шест съвета за по-
добър сън. 

Качество на въздуха
Доброто качество на въздуха в спалнята е дори по-
важно от това в останалите помещения, тъй като 
прекарваме много време в леглото. Вентилатор, 
пречиствател за въздух или климатик могат да 
направят голяма разлика, но зелените растения 
също имат положително влияние върху качеството 
на въздуха. 

Осветление
Възможно най-тъмно - това е нашата основна 
препоръка. Светлоизолиращите завеси блокират 
слънчевата светлина и градските светлини, но 
маска за очи също би могла да ви помогне. 
Топлата, димирана светлина е най-подходяща 
преди лягане, тъй като подготвя мозъка за сън. 

Цветове и декорация
Успокояващите цветове като синьо, зелено и 
жълто са за предпочитане в спалнята. Стремете се 
към семпла декорация и се опитайте да 
организирате вещите си така, че помещението да 
не изглежда претрупано. Колкото по-малко 
безпорядък, толкова по-вероятно е да спите по-
добре.

Цялостни 
решения за сън
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1. Пълнеж от естествени или синтетични
материали?
Предлагаме широка гама от завивки и
възглавници, изработени от различни материали:
естествени, като пух и пера, и синтетични - като
полиестер, лиосел и мемори пяна. Определянето
на това кой материал е най-подходящ за вашите
нужди и комфорт, ще ви помогне да стестите
значително избора си. Прочетете повече за
различните пълнежи на следващите страници.

2. Какво качество?
Предлагаме завивки и възглавници с различно
качество, за да паснат на вашите индивидуални
нужди и бюджет. Качеството се определя от
материалите, от които са изработени продуктите
и от детайлите при производството. Каквото и да
изберете, без съмнение всички артикули са
създадени с мисъл за вашия най-голям комфорт.

3. По-хладна или топла завивка?
Коя завивка е подходяща за вас, зависи от
предпочитанията ви за сън. Лесно ли ви става
топло, докато спите, или имате нужда от повече
топлина под завивката? Споделяте ли завивката с
някого? Каква е температурата в спалнята ви? По-
хладните и леки завивки, за предпочитане от
синтетични материали, които дишат добре и се
перат лесно са подходящи за деца. Можете да
откриете завивки за по-малки деца в ИКЕА за
деца.

4. По-мека или по-твърда възглавница?
Предлагаме по-меки и по-твърди възглавници за
вашето удобство. Добро начало е да пробвате
възглавницата си заедно с матрака, за да
откриете най-подходящата за вас. Малките деца
се чувстват най-комфортно с по-меки
възглавници. За по-големите деца е по-добре да
изберете възглавница, в зависимост от
индивидуалните им предпочитания. Можете да
откриете възглавници за по-малки деца в ИКЕА за
деца.  Добавете протектор за възглавница, за да
удължите живота на възглавницата и да я
запазите чиста и свежа.

Завивките, възглавниците и протекторите са важна 
част от цялостния комфорт по време на сън. Най-
подходящата за вас възглавница и любимият ви 
матрак са основата на добрия сън. Добавете 
протектори за възглавница и матрак, за да 
предпазите матрака и възглавницата, 

да ги запазите свежи и да удължите живота им. 
Завивка от предпочитания от вас материал, с 
подходяща степен на затопляне, е последният 
елемент, който ви носи комфорт в леглото, помага 
ви да спите добре и да се събуждате освежени.

Как да изберем завивки, 
възглавници и протектори 

За да откриете подходящата за вас завивика или 
възглавница, е добре да имате предвид 
следното:

Ниска възглавница
Тази възглавница има по-малко пълнеж. 
Изберете я, ако спите по корем и се нуждаете от 
по-ниска възглавница, която изравнява 
позициите на гърба и главата.

Висока възглавница
Тази възглавница има повече пълнеж. Изберете 
я, ако спите настрани или по гръб и се нуждаете 
от опората на по-твърда и висока възглавница.

Прохладни
Това са охлаждащи, много тънки и леки завивки, 
с по-малко пълнеж. Съдържат материал, който 
регулира температурата. 

Умерено топли
Това е умерено топла, тънка и лека завивка, с 
по-малко пълнеж. 

Топли
Това е топла, по-плътна завивка, с повече 
пълнеж. 

Изключително топли
Това е изключително топла, дебела завивка с 
голямо количество пълнеж.

Всички сезони
Завивка 3 в 1.
Една умерено топла и една топла завивка, които 
можете да комбинирате в изключително топла 
завивка.

Завивки и възглавници - символи за комфорт
Символите по-долу се използват, за да илюстрират 
характеристиките на продуктите ни за комфорт и сън. 

Синтетични

Пух и пера

Символи за материали
Използваме символите по-долу, за да илюстрираме 
материалите в нашите продукти за сън.

Коприна

Вълна

Символи за характеристики
Използваме символите по-долу, за да илюстрираме 
характеристиките на нашите продукти за сън.

Протектори за матрак

Протектори за възглавница

С еластични ленти 
отстрани

Охлаждащи 
свойства

Водонепропусклив 
слой 

Затваряне с цип

С ластик от 
всички страни

Охлаждащи 
свойства
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За да предпазите вашите завивки и възглавници 
от акари и замърсявания, следвайте внимателно 
инструкциите за пране. Проветрявайте вашите 
завивки и възглавници често, за да останат свежи 
и сухи, без прах.

За да удължите живота на вашите възглавници, 
добавете протектор за възглавници, който да ги 
предпазва от петна и замърсявания. Прочетете 
повече на страница 55.

Как да се грижите за вашите 
завивки и възглавници

• Използвайте само 1/3 от обичайното количесто 
препарат за пране на завивките и възглавниците 
от пух и пера. Перете ги отделно.

• След прането, изсушете вашите завивки и 
възглавници от естествени материали веднага в 
сушилнята, докато пълнежът не изсъхне 
напълно. Препоръчваме използването на топка 
за пране или висококачествена тенис топка в 
сушилнята, за да предотвратите сплъстяването 
на пълнежа и да осигурите по-ефективен процес 
на сушене. Така възглавниците и завивките ви 
ще запазят своята пухкавост и пълнота. разбира 
се, топките не бива да изпускат оцветители.

Синтетични материали
• Завивките и възглавниците от синтетични

материали са много лесни за поддръжка и могат
да се перат често. Те съхнат относително бързо.

Мемори пяна
• Възглавниците с пълнеж от мемори пяна приемат

формата на врата и главата ви. Това помага на
мускулите ви да се отпуснат, а в резултат вие ще
сменяте по-малко позицията си по време на сън и
ще спите по-добре.

• Възможно е да отнеме известно време, докато
свикнете с този вид възглавница, заради
отличителните свойства на материала.

• Сменяемият калъф може да се пере при 60ºC.
Пълнежът не може да се пере. Следвайте
инструкциите за поддръжка на етикета.

Допълнителни съвети

Естествени материали

Общи съвети за всички материали
Акарите се развиват във влажна, топла и тъмна 
среда. Проветрявайте добре вашите завивки и 
възглавници, когато се събудите сутрин, за да може 
остатъчната влага да се изпари, преди да ги 
сложите обратно на леглото. Всички завивки и 
възглавници на ИКЕА могат да се перат на 60°C 
(освен възглавниците от мемори пяна. Перат се 
единствено калъфките им) температурата, при 
която акарите умират. 

Символи за поддръжка
Горещо пране в пералня, 60 
градуса 
Този продукт може да се 
пере в пералня при 60 
градуса, температурата, при 
която умират акарите.

Не перете.

Не избелвайте.

Сушене в сушилня, 
нормална температура.

Сушене в сушилня, на 
ниска температура.

Не сушете в сушилня.

Не гладете.

Гладене, средна температура

Да не се почиства с химическо чистене.
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• Умерено топла завивка от мек памук, с 
пълнеж от патешки пух и пера.

• Начинът на зашиване позволява на 
въздуха и топлината да преминават, 
осигурявайки ви комфортна среда за 
сън.

• Добър избор, ако често ви е топло по 
време на сън.

Материали
Външна част: 100% памук.
Пълнеж: 90% патешки пера, 10% 
патешки пух.

След пране, изсушете в сушилня, до 
пълно изсъхване на пълнежа.
Използвайте 1/3 от обичайното 
количесто препарат за пране.

       Умерено топла
150×200 см       004.574.57 Виж цена
240×220 см       904.574.67 Виж цена

• Топла завивка от мек памук, с пълнеж от 
патешки пух и пера. 

• Зашитите вътрешни стени задържат 
топлината, като ви осигуряват по-топла 
среда за сън.

• Добър избор, ако често ви е студено по 
време на сън.

Материали
Външна част: 100% памук.
Пълнеж: 90% патешки пера, 10% 
патешки пух.

След пране, изсушете в сушилня, до 
пълно изсъхване на пълнежа.
Използвайте 1/3 от обичайното 
количесто препарат за пране.

 Топла
150×200 см       204.590.35 Виж цена
240×220 см       704.590.47 Виж цена

• Умерено топла завивка от мек памук, с 
пълнеж от патешки пух и пера.

• Начинът на зашиване позволява на 
въздуха и топлината да преминават, 
осигурявайки ви комфортна среда за 
сън.

• Добър избор, ако често ви е топло по 
време на сън.

Материали
Външна част: 100% памук.
Пълнеж: 60% патешки пух, 40% патешки 
пера.

След пране, изсушете в сушилня, до 
пълно изсъхване на пълнежа.
Използвайте 1/3 от обичайното 
количесто препарат за пране.

       Умерено топла
150×200 см        204.568.38 Виж цена
240×220 см       904.568.49 Виж цена

FJÄLLARNIKA 
Завивка, 
умерено топла

FJÄLLBRÄCKA
Завивка, 
умерено топла

FJÄLLARNIKA
Завивка, топла

Инструкции за поддръжка Инструкции за поддръжка Инструкции за поддръжка

Повечето от 
нашите завивки са 
налични и в 
изключително 
топъл вариант. 

Завивки
Комфортният сън е нещо строго индивидуално. 
Нашата гама завивки разполага с артикули с 
различни нива на топлина и пълнежи, за да 
изберете най-подходящата за вас. Независимо дали 
обичате да ви е топло или хладно в леглото, дали 
предпочитате пух и пера, или нови, лесни за 
поддръжка материали като лиосел, ще откриете 
точната завивка, от която се нуждаете за спокоен 
сън през цялата нощ. От хладна до изключително 
топла. 

Пух и пера
Сгушете се удобно по естествен начин със завивки 
от пух и пера. Завивките с повече пух са по-меки, 
топли и леки, докато перата отвеждат влагата, за да 
се насладите на приятен и сух сън през цялата нощ.  
Разполагаме със завивки с различни нива на 
топлина, така че да изберете най-подходящата за 
вас. Нашите завивки с пух и пера могат да се перат 
в перална машина.

Полиестер
Спете удобно в завивките от полиестер с техния лек 
и комфортен пълнеж от синтетични влакна. 
Разполагаме със завивки с различни нива на 
топлина, за да изберете най-добрата синтетична 
завивка за вас, според сезона. Могат да се перат в 
пералня, за да ги поддържате лесно чисти и свежи.
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https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallarnika-zavivka-po-topla/00457457
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallarnika-zavivka-po-topla/90457467
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallarnika-zavivka-po-topla/20459035
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallarnika-zavivka-po-topla/70459047
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallbracka-zavivka-po-topla/20456838
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallbracka-zavivka-po-topla/90456849
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallarnika-zavivka-po-topla/00457457
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallarnika-zavivka-po-topla/90457467
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallarnika-zavivka-po-topla/20459035
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallarnika-zavivka-po-topla/70459047
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallbracka-zavivka-po-topla/20456838
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallbracka-zavivka-po-topla/90456849
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FJÄLLHAVRE 
Завивка, 
умерено топла

FJÄLLHAVRE 
Завивка, 
топла

Завивки

FJÄLLBRÄCKA 
Завивка, 
топла

GRUSSTARR 
Завивка, 
прохладна

Инструкции за поддръжка Инструкции за поддръжка Инструкции за поддръжка Инструкции за поддръжка

• Топла завивка от мек памук, с пълнеж от 
патешки пух и пера. 

• Зашитите вътрешни стени задържат 
топлината, като ви осигуряват по-топла 
среда за сън.

• Добър избор, ако често ви е студено по 
време на сън.

Материали
Външна част: 100% памук.
Пълнеж: 60% патешки пух, 40% патешки 
пера.

След пране, изсушете в сушилня, до 
пълно изсъхване на пълнежа.
Използвайте 1/3 от обичайното 
количесто препарат за пране.

 Топла
150×200 см     704.585.28 Виж цена
240×220 см    604.585.38 Виж цена

• Умерено топла завивка от мек памук, 
изтъкан с техниката "dobby", с пълнеж от 
патешки пух и пера.

• Начинът на зашиване позволява на 
въздуха и топлината да преминават, 
осигурявайки ви комфортна среда за сън.

• Начинът на зашиване с междинни стени
задържа пълнежа на място, като 
разпределя топлината равномерно.

• Добър избор, ако често ви е топло по 
време на сън.

Материали
Външна част: 100% памук.
Пълнеж: 90% патешки пух, 10% патешки 
пера.

След пране, изсушете в сушилня, до 
пълно изсъхване на пълнежа.
Използвайте 1/3 от обичайното 
количесто препарат за пране.

       Умерено топла
150×200 см     604.567.99 Виж цена
240×220 см     704.568.07 Виж цена

• Топла завивка от мек памук, изтъкан с 
техниката "dobby", с пълнеж от патешки 
пух и пера. Страничните стени придават 
допълнителна плътност и пухкавина на 
тази завивка.

• Зашитите вътрешни стени задържат 
топлината, като ви осигуряват по-топла 
среда за сън.

• Добър избор, ако често ви е студено по 
време на сън.

Материали
Външна част: 100% памук.
Пълнеж: 90% патешки пух, 10% патешки 
пера.

След пране, изсушете в сушилня, до 
пълно изсъхване на пълнежа.
Използвайте 1/3 от обичайното 
количесто препарат за пране.

 Топла
150×200 см    804.580.47 Виж цена
240×220 см    704.580.57 Виж цена

• 20% вискоза/изкуствена коприна в 
пълнежа осигурява хладен комфорт в 
топли условия. Колкото по-голямо е 
количеството вискоза/изкуствена 
коприна, толкова по-голям ще бъде 
охлаждащият ефект на завивката, която 
ще регулира по-успешно температурата. 

• 

• 

• 

Поддържате постоянна телесна 
температура, а сънят ви е пълноценен, 
заради обработените с восък вискозни 
нишки, които абсорбират излишната 
телесна топлина и я освобождават 
отново, когато тялото ви се охлади. 

Сънят ви е комфортен и сух, 
благодарение на нишките от лиосел/
памук, които дишат, помагат за 
циркулацията на въздуха и изпарението 
на влагата.

Добър избор, ако често ви е твърде топло 
по време на сън.

Материали
Външна част: 55% лиосел, 45% памук.
Пълнеж: 80% полиестер (мин. 80% 
рециклиран)/20% вискоза.

 Прохладна
150×200 см    804.578.30 Виж цена
240×220 см    504.578.41 Виж цена

SMÅSPORRE 
Завивка, 
умерено топла 

SMÅSPORRE 
Завивка, 
топла 

Инструкции за поддръжка Инструкции за поддръжка

• Умерено топла, лесна за поддръжка 
завивка от памук и полиестер, с пълнеж 
от меки, кухи рециклирани нишки. 

• Меките, леки нишки запазват своя обем 
и изолиращи свойства, като 
позвяоляват на тялото ви да диша и да 
поддържа постоянна температура през 
цялата нощ. 

• Добър избор, ако често ви е топло по 
време на сън.

Материал
Външна част: 65% полиестер 
(100% рециклиран), 35% памук.
Пълнеж: 100% полиестер – кухи влакна 
(100% рециклирани).

Умерено топла 
150×200 см 704.570.05      Виж цена
240×220 см 404.570.16      Виж цена

• Топла, лесна за поддръжка завивка от 
памук и полиестер, с пълнеж от меки, 
кухи рециклирани нишки.

• Меките, леки нишки запазват своя обем 
и изолиращи свойства, като 
позвяоляват на тялото ви да диша и да 
поддържа постоянна температура през 
цялата нощ. 

• Добър избор, ако често ви е студено по 
време на сън.

Материал
Външна част: 65% полиестер 
(100% рециклиран), 
35% памук.
Пълнеж: 100% полиестер – кухи влакна 
(100% рециклиран).

 Топла
150×200 см 704.579.77      Виж цена
240×220 см 404.579.88     Виж цена

Завивки

https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallbracka-zavivka-po-topla/70458528
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallbracka-zavivka-po-topla/60458538
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallhavre-zavivka-po-topla/60456799
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallhavre-zavivka-po-topla/70456807
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallhavre-zavivka-po-topla/80458047
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallhavre-zavivka-po-topla/70458057
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/lyocell-duvets/grusstarr-zavivka-po-prohladna/80457830
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/lyocell-duvets/grusstarr-zavivka-po-prohladna/50457841
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/polyester-duvets/smasporre-zavivka-po-topla/70457005
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/polyester-duvets/smasporre-zavivka-po-topla/40457016
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/polyester-duvets/smasporre-zavivka-topla-150x200-sm/70457977
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/polyester-duvets/smasporre-zavivka-topla-240x220-sm/40457988
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallbracka-zavivka-po-topla/70458528
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallbracka-zavivka-po-topla/60458538
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallhavre-zavivka-po-topla/60456799
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallhavre-zavivka-po-topla/70456807
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallhavre-zavivka-po-topla/80458047
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/down-feather-duvets/fjallhavre-zavivka-po-topla/70458057
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STJÄRNBRÄCKA 
Завивка, топла 

STJÄRNBRÄCKA 
Завивка, умерено 
топла 

ЗавивкиЗавивки

 

Инструкции за поддръжка Инструкции за поддръжка

• Умерено топла, лесна за поддръжка 
завивка от мек памук и лиосел, с пълнеж
от лиосел и рециклиран полиестер.

• Нишките от лиосел позволяват на 
завивката да диша и да абсорбира 
влагата. Така вашият сън е комфортен и 
сух. 

• Добър избор, ако често ви е топло по 
време на сън.

Материал
Външна част: 55% лиосел, 45% памук.
Пълнеж: 50% полиестер – кухи влакна 
(100% рециклиран), 50% влакна лиосел.

Умерено топла 
150×200 см 404.571.20       Виж цена
240×220 см 304.571.30       Виж цена

• Топла, лесна за поддръжка завивка от 
мек памук и лиосел, с пълнеж  от лиосел 
и рециклиран полиестер. 

• Нишките от лиосел позволяват на 
завивката да диша и да абсорбира 
влагата. Така вашият сън е комфортен и 
сух. 

• Добър избор, ако често ви е студено по 
време на сън.

Материал
Външна част: 55% лиосел, 45% памук.
Пълнеж: 50% полиестер – кухи влакна 
(100% рециклиран), 50% влакна лиосел.

 Топла
150×200 см 204.580.88       Виж цена
240×220 см 104.580.98       Виж цена

STRANDMOLKE 
Завивка, 
умерено топла

Инструкции за поддръжка

• Умерено топла, лесна за поддръжка 
завивка от мек памук, изтъкан с 
техниката "dobby", с пълнеж от 
рециклирани кухи влакна. 

• Меките, леки нишки запазват своя обем 
и изолиращи свойства, като позвяоляват 
на тялото ви да диша и да поддържа 
постоянна температура през цялата 
нощ.

• Начинът на зашиване с междинни стени 
задържа пълнежа на място, като 
разпределя топлината равномерно.

• Добър избор, ако често ви е топло по 
време на сън.

Материал
Външна част: 100% памук.
Пълнеж: 100% полиестер – кухи влакна 
(100% рециклирани).

Умерено топла 
150×200 см 204.571.97 Виж цена
240×220 см 904.572.07 Виж цена

SÄFFEROT
Завивка, 
умерено топла

Инструкции за поддръжка

• Умерено топла завивка, изработена от 
мек, матиран микрофибър, с пълнеж от 
рециклирани кухи полиестерни нишки.

• Меките, леки нишки запазват своя обем 
и изолиращи свойства, като 
позвяоляват на тялото ви да диша и да 
поддържа постоянна температура през 
цялата нощ.

• Добър избор, ако често ви е топло по 
време на сън.

Материал
Външна част: 100% полиестер.
Пълнеж: 100% полиестер – кухи влакна 
(100% рециклиран).

 Умерено топла 
150×200 см 004.570.61     Виж цена
240×220 см 904.570.71      Виж цена

STJÄRNSTARR 
Завивка, 
прохладна

Инструкции за поддръжка

• 10% вискоза/изкуствена коприна в 
пълнежа осигурява хладен комфорт в 
топли условия. Колкото по-голямо е 
количеството вискоза/изкуствена 
коприна, толкова по-голям ще бъде 
охлаждащият ефект на завивката, която 
ще регулира по-успешно 
температурата.

• Поддържате постоянна телесна 
температура, а сънят ви е пълноценен, 
заради обработените с восък вискозни 
нишки, които абсорбират излишната 
телесна топлина и я освобождават 
отново, когато тялото ви се охлади. 

• Сънят ви е комфортен и сух, 
благодарение на нишките от лиосел, 
които дишат и абсорбират влагата. 

• Добър избор, ако често ви е твърде 
топло по време на сън.

Материал
Външна част: 55% лиосел, 45% памук. 
Пълнеж: 90% полиестер (мин. 80% 
рециклиран)/10% вискоза.

 Прохладна
150×200 см 604.572.42 Виж цена
240×220 см 304.572.53 Виж цена

Повечето от нашите 
завивки са налични и в 
изключително топъл 
вариант.

https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/lyocell-duvets/stjarnbracka-zavivka-po-topla/40457120
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/lyocell-duvets/stjarnbracka-zavivka-po-topla/20458088
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/lyocell-duvets/stjarnbracka-zavivka-po-topla/10458098
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/lyocell-duvets/stjarnbracka-zavivka-po-topla/40457120
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/lyocell-duvets/stjarnbracka-zavivka-po-topla/30457130
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/lyocell-duvets/stjarnstarr-zavivka-prohladna/60457242
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/lyocell-duvets/stjarnstarr-zavivka-po-prohladna/30457253
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/polyester-duvets/strandmolke-zavivka-po-topla/20457197
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/polyester-duvets/strandmolke-zavivka-po-topla/90457207
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/polyester-duvets/safferot-zavivka-po-topla/00457061
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/polyester-duvets/safferot-zavivka-po-topla/90457071
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/lyocell-duvets/stjarnbracka-zavivka-po-topla/40457120
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/lyocell-duvets/stjarnbracka-zavivka-po-topla/20458088
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/lyocell-duvets/stjarnbracka-zavivka-po-topla/10458098
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/polyester-duvets/strandmolke-zavivka-po-topla/20457197
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/polyester-duvets/strandmolke-zavivka-po-topla/90457207
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/duvets/polyester-duvets/safferot-zavivka-po-topla/00457061


46

Удължете живота на вашите решения за сън. 
Запазете леглото свежо с протектори за матрак и 
възглавница. Протекторът за матрак ще предпази 
матрака ви от петна и замърсявания и ще удължи 
живота му, като намали обичайното износване. 
Протекторите могат да се свалят и се перат лесно, 
когато е необходимо. Някои протектори са с 
пълнеж, за да осигурят допълнителен комфорт и 
мекота, и отвеждат влагата от тялото. 

Незаменима защита 
Ако леглото ви е изложено на домашни любмци с 
дълга козина или палави деца. Можете да се 
насладите и на закуска в леглото, без да се 
притеснявате, че ще повредите матрака при най-
малкия инцидент. Все пак се случва на всеки. 
Протекторът за матрак ви носи спокойствие.

С възможност за пране и лесен за почистване 
Нашите протектори за матрак и възглавници се 
перат лесно, ако са замърсени или с петна. Всички 
протектори в нашия асортимент се премахват 
лесно и могат да се перат в пералня при 60°C, за да 
се отървете от упоритите петна и домашните 
акари. Ако живеете в домакинство с висок риск от 
разливания, препоръчваме да погледнете нашите 
водонепропускливи протектори за възглавници и 
матрак. Те са проектирани със слой, който не 
позволява на течностите да проникнат във 
възглавницата или матрака. Безценно, когато 
кучето скочи и бутне чашата сутрешно кафе в 
ръката ви. 

Протектори за матрак, които остават на мястото 
си
Предлагаме протектори за всички размери легла и 
възглавници. Те разполагат с ластик от всички 
страни или с еластични ленти във всеки ъгъл, за да 
са винаги добре изпънати и на място. Проверете 
предварително дали предпочитаният от вас 
протектор е подходящ за вашия матрак, тъй като 
еластичните ленти са подходящи за матраци с 
различна ширина и височина. 
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GRUSNARV 
Водонепропусклив 
протектор за матрак 

LUDDROS 
Протектор за 
матрак 

ROSENVIAL 
Протектор за 
матрак  

Инструкции за поддръжка Инструкции за поддръжка Инструкции за поддръжка

Протектори за 
матрак

• Протектор за матрак от рециклиран 
полиестер с водоустойчив слой, който 
предпазва от проникване на течности в 
матрака. 

• Ластикът фиксира протектора за матрак 
и предпазва страните на матрака. 

Материал
Горна част/странична: 100 % полиестер 
(100% рециклиран).
Водонепропусклив слой: полиуретан.

90×200 см 305.221.35 Виж цена
140×200 см 405.221.25 Виж цена
160×200 см 605.221.29 Виж цена

• Капитониран протектор за матрак от 
полиестер и памук и пълнеж от 
предимно рециклиран полиестер.

• Еластичните ленти в ъглите фиксират 
протектора.

Материал
Горна част: 52 % полиестер (100% 
рециклиран), 48% памук.
Долна част: 100% полипропилен.
Пълнеж: 100% полиестер (мин. 80% 
рециклиран).

80×200 см 304.616.41 Виж цена
90×200 см 704.616.44 Виж цена
140×200 см 404.616.31 Виж цена

• Капитониран протектор за матрак с 
пълнеж от рециклирани материали и 
горна част от смесени тъкани с 
охлаждащи свойства. 

• Пълнежът съдържа тънки вискозни 
нишки, обработени с восък. Те 
абсорбират излишната топлина, ако 
температурата на тялото се покачи и я 
освобождават, когато се охлади. 
Телесната ви температура е постоянна, 
а сънят - пълноценен.

• Еластичните ленти в ъглите фиксират 
протектора.. 

Материал
Горна част: 51.5% полиетилен, 48.5% 
полиестер (100% рециклиран).
Долна част: 65% полиестер (100% 
рециклиран), 35% памук.
Пълнеж: 90% полиестер (мин. 80% 
рециклиран)/10% вискоза.

90×200 см 504.622.82 Виж цена
140×200 см 604.622.67 Виж цена
160×200 см 404.622.73 Виж цена

180×200 см 005.221.32 Виж цена 160×200 см 504.616.35 Виж цена
180×200 см 904.616.38 Виж цена

180×200 см 504.622.77 Виж цена

https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/grusnarv-nepromokaem-protektor-za-matrak-90x200-sm/30522135
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/grusnarv-nepromokaem-protektor-za-matrak-140x200-sm/40522125
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/grusnarv-nepromokaem-protektor-za-matrak-160x200-sm/60522129
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/grusnarv-nepromokaem-protektor-za-matrak-180x200-sm/00522132
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/luddros-protektor-za-matrak-80x200-sm/30461641
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/luddros-protektor-za-matrak-90x200-sm/70461644
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/luddros-protektor-za-matrak-140x200-sm/40461631
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/luddros-protektor-za-matrak-160x200-sm/50461635
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/luddros-protektor-za-matrak-180x200-sm/90461638
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/rosenvial-protektor-za-matrak-140x200-sm/60462267
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/rosenvial-protektor-za-matrak-90x200-sm/50462282
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/rosenvial-protektor-za-matrak-160x200-sm/40462273
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/rosenvial-protektor-za-matrak-180x200-sm/50462277
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ÄNGSKORN 
Протектор за 
матрак 

Протектори за матрак

VIPPVEDEL 
Протектор за 
матрак 

Този тънък, водонепропусклив 
протектор за матрак предотвратява 
проникването на течности в матрака, 
като го запазва свеж и чист. 
Протекторът е добре фиксиран към 
матрака и ще удължи живота му с 
години.

GRUSNARV
Водонепропусклив протектор за матрак. 
90×200 см. 305.221.35

Виж ценаИнструкции за поддръжка Инструкции за поддръжка

• Капитониран протектор за матрак от 
полиестер и пълнеж, предимно от 
рециклирани материали. 

• Ластикът фиксира протектора за матрак 
и предпазва страните на матрака. 

Материал
Горна част/странична: 100% полиестер.
Долна част: 100% полипропилен.
Пълнеж: 100% полиестер (мин. 80% 
рециклиран).

90×200 см 304.623.77 Виж цена
140×200 см 304.623.63 Виж цена
160×200 см 404.623.67 Виж цена

• Капитониран протектор за матрак от 
лиосел и памук и пълнеж от лиосел и 
предимно рециклиран полиестер. 

• 

• 

Сънят ви е сух и спокоен, тъй като 
външната част и пълнежът съдържат 
лиосел, който абсорбира влагата.
Еластичните ленти в ъглите фиксират 
протектора. 

Материал
Горна част: 55% лиосел, 45% памук.
Долна част: 100% полипропилен.
Пълнеж: 50% лиосел/50% полиестер 
(мин. 70% рециклиран).

90×200 см 904.619.97 Виж цена
140×200 см 704.619.84 Виж цена
160×200 см 804.619.88 Виж цена

180×200 см 804.623.70 Виж цена

180×200 см 204.619.91 Виж цена

https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/vippvedel-protektor-za-matrak-90x200-sm/30462377
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/vippvedel-protektor-za-matrak-140x200-sm/30462363
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/vippvedel-protektor-za-matrak-160x200-sm/40462367
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/vippvedel-protektor-za-matrak-180x200-sm/80462370
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/angskorn-protektor-za-matrak-90x200-sm/90461997
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/angskorn-protektor-za-matrak-140x200-sm/70461984
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/angskorn-protektor-za-matrak-160x200-sm/80461988
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/angskorn-protektor-za-matrak-180x200-sm/20461991
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/mattress-protectors/grusnarv-nepromokaem-protektor-za-matrak-90x200-sm/30522135
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BERGVEN 
Възглавница, настрани/
по гръб или по корем

GRÖNAMARANT 
Възглавница, настрани/
по гръб или по корем

GULKAVLE 
Възглавница, настрани/
по гръб или по корем

Добрият сън през цялата нощ е едно от най-
големите и естествени удоволствия в живота. Той е 
с особена важност за здравето и щастието. Затова 
наличието на подходяща възглавница е толкова 
важно. Добрата възглавница трябва да е гладка, 
мека и да осигурява идеалното ниво на опора за 
вашите глава и врат по време на сън. 
Възглавницата ви позволява да се отпуснете и да 
почивате комфортно, докато буквално отнема 
напрежението от раменете ви.

Как да изберете подходящата за вас 
възглавница
Мекотата, твърдостта и формата на вашата 
възглавница се определят от начина, по който 
спите. Възглавниците са проектирани така, че да 
осигуряват различно ниво на опора, в зависимост 
от вашата обичайна поза за сън. Добрата 
възглавница трябва да поддържа главата ви в 
позиция и ъгъл, идентични на перфектната стойка 
в изправено състояние. 

Твърдите, високи възглавници обикновено са 
предназначени за тези от вас, които спят по гръб 
или настрани, защото главата ви се нуждае от 
повече опора, за да остане в правилната позиция. 
По-меките възглавниси са предназначени основно 
за тези, които спят по корем, тъй като тази позиция 
изисква по-малка твърдост за постигане на 
желаното ниво на опора за врата. 

Възглавници с полиестер
Удобна възглавница, подходяща за вашия начин на 
спане означава щастлив старт на всеки ден. В 
асортимента ни ще намерите ниски и високи 
синтетични възглавници. Всички те могат да се 
перат в пералня, за да ги поддържате чисти и 
свежи. 

Възглавници с пух и пера
Не можете да спите на облак, но нашите 
възглавници с пух и пера създават почти същото 
усещане. Нашите възглавници с пух са налични в 
по-меки и по-твърди варианти, като всички могат 
да се перат в пералня при висока температура, за 
ефективна защита от прахови акари.
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Възглавници

• Възглавница от мек памук, тъкан по 
технологията “dobby”, с пълнеж от 
патешки пух и пера.

• 

• 

• 

Устойчивата вътрешна част от пух и 
пера е обградена от мек пълнеж от пух/
пера. Това осигурява добра опора и 
облекчава напрежението във врата и 
раменете, като ви помага да се 
отпуснете.
Двойният кант създава по-голямо 
пространство за разпределяне на 
пълнежа. Така възглавницата е по-
пухкава и осигурява по-голяма опора.
Сънят ви е сух и спокоен, тъй като 
памукът е дишаща материя и помага на 
въздуха да циркулира, а на влагата да се 
изпарява.

• Изберете високия вариант на тази 
възглавница, ако спите настрани или по 
гръб, или ниския, ако спите по корем. 

Материал
Външна част: 100% памук.
Външен пълнеж: 90% патешки пух, 
10% патешки пера.
Вътрешен пълнеж: 60% патешки пух, 
40% патешки пера.

След пране, изсушете в сушилня, до
пълно изсъхване на пълнежа.
Използвайте 1/3 от обичайното
количесто препарат за пране.

50×60 см Ниска 804.602.34      Виж цена
50×60 см Висока 004.602.14 Виж цена

• Лесна за поддръжка възглавница от мек 
памук, тъкан по технологията “dobby”, с 
пълнеж от рециклирани кухи нишки.

• Твърдата вътрешна част е обградена от 
мек, пухкав пълнеж. Възглавницата е 
мека, но осигурява достатъчно опора и 
облекчава напрежението във врата и 
раменете, като ви помага да се 
отпуснете. 

• Двойният кант създава по-голямо 
пространство за разпределяне на 
пълнежа. Възглавницата е по-пухкава и 
осигурява по-голяма опора.

• 

• 

Сънят ви е сух и спокоен, тъй като 
памукът е дишаща материя и помага на 
въздуха да циркулира, а на влагата да се 
изпарява. 
Изберете високия вариант на тази 
възглавница, ако спите настрани или по 
гръб, или ниския, ако спите по корем.

Материал
Калъфка: 100% памук.
Вътрешен пълнеж: 100% полиестер 
(мин. 80% рециклиран).
Подплата: 100% полипропилен.
Пълнеж: 100% полиестер 
(100% рециклиран).

50×60 см Ниска 004.604.31 Виж цена
50×60 см Висока 204.604.11 Виж цена

• Възглавница от мек памук, с пълнеж от 
патешки пух и пера.

• Сънят ви е сух и спокоен, тъй като 
памукът е дишаща материя и помага на 
въздуха да циркулира, а на влагата да се 
изпарява.

• Изберете високия вариант на тази 
възглавница, ако спите настрани или по 
гръб, или ниския, ако спите по корем. 

Материал
Външна част: 100% памук.
Пълнеж: 60% патешки пух, 40% патешки 
пера.

След пране, изсушете в сушилня, до
пълно изсъхване на пълнежа.
Използвайте 1/3 от обичайното
количесто препарат за пране.

50×60 см Ниска 004.603.13 Виж цена
50×60 см Висока 204.602.94 Виж цена

Налична във висок и нисък 
вариант

Налична във висок и нисък 
вариант

Налична във висок и нисък 
вариант

https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/pillows/down-feather-pillows/bergven-vazglavnitsa-po-visoka/00460214
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/pillows/polyester-pillows/gronamarant-vazglavnitsa-niska-spane-po-korem-50x60-sm/00460431
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/pillows/polyester-pillows/gronamarant-vazglavnitsa-visoka-grab-nastrani/20460411
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/pillows/down-feather-pillows/gulkavle-vazglavnitsa-po-niska/00460313
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/pillows/down-feather-pillows/bergven-vazglavnitsa-po-niska/80460234
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/pillows/down-feather-pillows/gulkavle-vazglavnitsa-po-visoka/20460294


51 52

Инструкции за поддръжка Инструкции за поддръжка Инструкции за поддръжка Инструкции за поддръжка

LUNDTRAV 
Възглавница, настрани/
по гръб или по корем

SKOGSFRÄKEN 
Възглавница, настрани/
по гръб или по корем

VILDKORN 
Възглавница, настрани/
по гръб или по корем

ВъзглавнициВъзглавници

LAPPTÅTEL 
Възглавница, настрани/
по гръб или по корем

• Лесна за поддръжка възглавница от 
матиран микрофибър и пълнеж от 
топчета от рециклирани полиестерни 
нишки.

• Пълнежът от топчета от нишки е гъвкав, 
лек и пухкав.

• Изберете високия вариант на тази 
възглавница, ако спите настрани или по 
гръб, или ниския, ако спите по корем. 

Материал
Външна част: 100% полиестер.
Пълнеж: 100% полиестер 
(100% рециклиран).

50×60 см Ниска 104.603.84 Виж цена
50×60 см Висока 404.603.68 Виж цена

• Възглавница от мек памук, с пълнеж от 
патешки пух и пера. 

• Сънят ви е сух и спокоен, тъй като 
памукът е дишаща материя и помага на 
въздуха да циркулира, а на влагата да се 
изпарява.

• Изберете високия вариант на тази 
възглавница, ако спите настрани или по 
гръб, или ниския, ако спите по корем. 

Материал
Външна част: 100% памук.
Пълнеж: 90% патешки пера, 
10% патешки пух.

След пране, изсушете в сушилня, до
пълно изсъхване на пълнежа.
Използвайте 1/3 от обичайното
количесто препарат за пране.

50×60 см Ниска 004.602.85 Виж цена
50×60 см Висока 004.602.52 Виж цена

• Лесна за поддръжка възглавница от 
памук и лиосел, с пълнеж от 
рециклирани кухи нишки.

• Сънят ви е сух и спокоен, тъй като 
лиоселът/памукът са дишащи материи и 
помагат на въздуха да циркулира, а на 
влагата - да се изпарява.

• Изберете високия вариант на тази 
възглавница, ако спите настрани или по 
гръб, или ниския, ако спите по корем. 

Материал
Външна част: 55% лиосел, 45% памук.
Пълнеж: 100% полиестер – кухи влакна 
(100% рециклиран). 

50×60 см Ниска 504.605.46 Виж цена
50×60 см Висока 504.605.27 Виж цена

• Лесна за поддръжка възглавница от 
полиестер и памук, с пълнеж от топчета 
от рециклирани полиестерни нишки.

• Пълнежът от топчета от нишки е гъвкав, 
лек и пухкав.

• Изберете високия вариант на тази 
възглавница, ако спите настрани или по 
гръб, или ниския, ако спите по корем. 

Материал
Външна част: 65% полиестер 
(100% рециклиран), 35% памук.
Пълнеж: 100% полиестер 
(100% рециклиран).

50×60 см Ниска 904.605.87 Виж цена
50×60 см Висока 904.605.68 Виж цена

Налична във висок и нисък 
вариант

Налична във висок и нисък 
вариант

Налична във висок и нисък 
вариант

Налична във висок и нисък 
вариант

https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/pillows/polyester-pillows/lapptatel-vazglavnitsa-niska-spane-po-korem-50x60-sm/10460384
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/pillows/polyester-pillows/lapptatel-vazglavnitsa-visoka-grab-nastrani-50x60-sm/40460368
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/pillows/down-feather-pillows/lundtrav-vazglavnitsa-po-niska/00460285
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/pillows/down-feather-pillows/lundtrav-vazglavnitsa-po-visoka/00460252
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/pillows/polyester-pillows/skogsfraken-vazglavnitsa-niska-spane-po-korem-50x60-sm/50460546
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/pillows/polyester-pillows/skogsfraken-vazglavnitsa-visoka-grab-nastrani-50x60-sm/50460527
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/pillows/polyester-pillows/vildkorn-vazglavnitsa-niska-spane-po-korem-50x60-sm/90460587
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/pillows/polyester-pillows/vildkorn-vazglavnitsa-visoka-grab-nastrani-50x60-sm/90460568
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Калъфка

KVARNVEN 
Ергономична 
възглавница, настрани/
по гръб или по корем

MJÖLKKLOCKA 
Ергономична 
възглавница, 
настрани/по гръб    

KLUBBSPORRE 
Ергономична 
възглавница, 
настрани/по гръб

Ергономични 
възглавници
Добрият сън през нощта означава добър старт на 
утрото и по-ползотворен ден. Ергономичните 
възглавници са проектирани така, че да осигуряват 
необходимата опора на главата, врата и раменете 
всяка нощ, за да спите спокойно и пълноценно. 

Независимо каква е предпочитаната ви поза за сън - 
по гръб, настрани, по корем, или комбинация между 
тях, можете да намерите подходящата за вас 
ергономична възглавница, с която да спите спокойно 
и да се събудите освежени.

• Ако спите настрани, обърнете по-
широката страна нагоре. Така формата 
на възглавницата предлага удобна 
позиция за раменете и по-голяма опора 
за главата и врата, като облекчава 
напрежението в раменете. 

• Ако спите по гръб, обърнете по-малката 
страна нагоре. Така формата на 
възглавницата осигурява опора за врата 
и мускулите, като ви позволява да се 
отпуснете.

• Въпреки че всяка страна е 
предназначена специално за спане 
настрани или по гръб, пяната се 
адаптира към позицията ви, дори ако 
често я сменяте по време на сън.

• Малките отвори в пълнежа от мемори 
пяна дават възможност за циркулация 
на въздуха и отвеждат влагата за 
комфорт през цялата нощ. 

• Изберете тази ергономична 
възглавница, ако спите настрани или по 
гръб. 

• Меката материя на калъфката диша и 
отвежда влагата.

Материали
Калъфка: 99% полиестер, 1% еластан. 
Пълнеж: Полиуретанова мемори пяна. 
Кант/вътрешна материя: 100% полиестер.

41×51 см 604.467.67 Виж цена

• Поддържа се лесно чиста и свежа, 
благодарение на сменяемата калъфка, 
която може да се пере в пералня. 

• Ергономична възглавница с две страни; 
Мека пяна от едната страна и 
охлаждаща материя от другата. 

• Изберете тази възглавница, ако спите 
настрани или по гръб и се нуждаете от 
опората на по-висока възглавница. 

• Калъфката се пере при 40°C, което 
предпазва от акари и поддържа вашата 
ергономична възглавница хигиенична.

• Подходяща за нашите калъфки за 
възглавници със стандартен размер. 

Материали
Горна част: 90% найлон, 10% еластан. 
Долна част/iвътрешна материя: 100 
% полиестер (100% рециклиран).
Пълнеж: Полиуретанова мемори пяна. 
Кант: 100 % полиестер.

42×54 см 705.073.50 Виж цена

• Ергономична възглавница с две страни; 
мемори пяна от едната страна и 
охлаждащ гел от другата.

• Мемори пяната облекчава 
напрежението в главата, врата и 
раменете. Възглавницата поддържа 
постоянна темерпатура, а малките 
отвори в пълнежа дават възможност за 
циркулация на въздуха и отвеждат 
влагата.

• Гел-слоят прави повърхността на 
възглавницата хладна и мека, за 
спокоен сън.

• 

• 

Гел-слоят и слоят от мемори пяна са 
изработени от еднакъв материал, но с 
различна плътност, което им придава 
различни характеристики. 
Изберете тази възглавница, ако спите 
настрани или по гръб и се нуждаете от 
опората на по-твърда и висока 
възглавница. 

• Меката материя на калъфката диша 
и отвежда влагата.

Материали
Горна част: 51.5% полиетилен, 48.5 
% полиестер (100% рециклиран).
Долна част: 99 % полиестер, 1% еластан. 
Пълнеж: Полиуретанова мемори пяна.
Кант/вътрешна материя: 100% полиестер.

44×56 см 004.460.96 Виж цена

Налична във висок вариант Налична във висок вариантНалична във висок вариант

https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/pillows/memory-foam-foam-pillows/klubbsporre-ergonomichna-vazglavnitsa/00446096
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/pillows/memory-foam-foam-pillows/kvarnven-ergonomichna-vazglavnitsa-42x54-sm/70507350
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/pillows/memory-foam-foam-pillows/mjolkklocka-ergonomichna-vazglavnitsa-za-spane-po-grab-nastrani/60446767
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С помощта на протектора за възглавници, вашите 
възглавници се запазват свежи и чисти. Животът им 
също се удължава, тъй като перете по-често 
протектора, а не самата възглавница. Протекторите 
за възглавници се свалят и поставят отново лесно, 
като заемат по-малко място в пералната машина. 
Разполагаме с различни видове протектори, за да 
откриете най-подходящия за вашите нужди и 
бюджет.

ROSENVIAL 
Протектор за 
възглавница

ÄNGSKORN 
Протектор за 
възглавница  

LUDDROS 
Протектор за 
възглавница 

Инструкции за поддръжка Инструкции за поддръжка Инструкции за поддръжка

Протектори за 
възглавници

• Този протектор за възглавници 
регулира температурата и запазва 
комфорта ви по време на цялата нощ, 
без да се въртите или да обръщате 
възглавницата, защото ви е твърде 
топло. Удължава живота на вашата 
възглавница. 

• Капитониран протектор за възглавница 
от смесени материали с охлаждащ ефект 
и пълнеж от предимно рециклирани 
суровини.

• Пълнежът съдържа тънки вискозни 
нишки, обработени с восък. Те 
абсорбират излишната топлина, ако 
температурата на тялото се покачи и я 
освобождават, когато се охлади. 
Телесната ви температура е постоянна, а 
сънят - пълноценен. 

• Предпазва от петна и замърсявания и 
удължава живота на вашата 
възглавница.

• Протекторът може да се пере в пералня 
при 40°C.

Материал
Външна част: 51.5% полиетилен, 
48.5% полиестер.  
Подплата: 100% полипропилен.
Пълнеж: 10% вискоза/изкуствена коприна, 
90% полиестер (мин. 80% рециклиран)

50×60 см 204.628.01 Виж цена

• Този мек протектор за възглавница с 
пълнеж удължава живота на вашата 
възглавница, като ви осигурява 
допълнителен слой за повече комфорт. 
Благодарение на затварянето с цип, 
възглавницата не се измъква и можете 
лесно да свалите протектора, за да 
изперете.

• Капитониран протектор за възглавница 
от лиосел и памук и пълнеж от лиосел и 
предимно рециклиран полиестер.

• Сънят ви е сух и спокоен, тъй като 
външната част и пълнежът съдържат 
лиосел, който абсорбира влагата.

• Предпазва от петна и замърсявания и 
удължава живота на вашата 
възглавница.

• Протекторът може да се пере в пералня 
при 60°C, температурата, при която 
умират праховите акари.

Материал
Външна част: 55% лиосел, 45% памук. 
Подплата: 100% полипропилен.
Пълнеж: 50% лиосел/50% полиестер 
(мин. 70% рециклиран).

50×60 см 104.620.19 Виж цена

• Предпазва възглавницата ви от петна и 
се пере по-лесно от самата възглавница. 
Сваля се без усилия, благодарение на 
затварянето с цип. Благодарение на 
комбинацията от памук и полиестер, 
може да се пере често. 

• Протектор за възглавница от полиестер 
и памук и пълнеж от полиестер.

• Предпазва от петна и замърсявания и 
удължава живота на вашата 
възглавница.

Материал
Външна част: 52 % полиестер 
(100% рециклиран), 48% памук.
Подплата: 100% полипропилен.
Пълнеж: 100% полиестер (мин. 80% 
рециклиран).

50×60 см 704.616.77 Виж цена

https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/pillow-protectors/rosenvial-protektor-za-vazglavnitsa-50x60-sm/20462801
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/pillow-protectors/angskorn-protektor-za-vazglavnitsa-50x60-sm/10462019
https://www.ikea.bg/products/textiles-curtains-rugs/mattress-pillow-protectors/pillow-protectors/luddros-protektor-za-vazglavnitsa-50x60-sm/70461677
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Отнесете се с грижа 
към вашия матрак

Почиствайте вашия матрак с прахосмукачка от 
време на време. Допълнете с протектор за матрак, 
който може да се сваля и пере. Ако е възможно, 
обръщайте матрака през определени периоди от 
време, за да се износва равномерно. Прости 
съвети, които ще ви помогнат да запазите матрака 
си като нов за по-дълго време. 

Понякога матраците имат отличителна миризма, 
след като отворите опаковката. Тази миризма не е 
вредна или отровна и изчезва с времето. 
Проветряването и почистването на матрака с 
прахосмукачка помага да елиминирате миризмата 

по-бързо. Всички наши матраци могат да се 
използват незабавно, но имайте предвид, че 
опакованият матрак възвръща пълната си форма, 
вид и удобство след около 72 часа. В матрака ще 
откриете етикет с указания за поддръжката.

Също както с нов чифт обувки или дънки, тялото 
ви ще има нужда от няколко седмици, за да свикне 
с новия матрак. Ако и след този период имате 
съмнения, относно комфорта на матрака, 
свържете се с нас и ние ще ви помогнем.

Нашата богата гама от услуги ви дава свободата да 
изберете не само продуктите, които са подходящи 
за вас, но и да решите какво искате да свършите 
сами и какво да направим вместо вас.  

На тази страница ще откриете различните услуги, 
които предлагаме, за да ви помогнем.

Услуги

Монтаж
Всички наши 
продукти са 
предназначени за 
самостоятелен 
монтаж, но ще
се радваме да 
сглобим покупките 
ви вместо вас.

Доставка 
Независимо дали 
пазарувате в 
магазин ИКЕА, 
онлайн, или колко 
голяма е 
покупката ви, ние 
ще поемем оттук и 
ще ви я доставим 
до дома или офиса 
ви.

Съвети за 
обзавеждане на 
дома
Дори в големите 
проекти, малките 
детайли имат  
значение. 
Обсъдете вашите 
идеи с нашия екип 
от професионални 
дизайнери и ще ви 
помогнем да 
изчистите всички 
подробности. 

Матрак, на който да разчитате
Подлагаме нашите матраци на всякакви тестове - от 
търкаляне в леглото до разливане на кафе върху 
тях. Тестовите машини в лабораториите симулират 
50 000 търкаляния на човек с тегло 140 кг. Затова 
знаем, че те са много издръжливи и предлагаме 10-
годишна гаранция на целия матрак. Вашият сън е 
наш приоритет, заедно със здравето и грижата за 
околната среда. Ето защо не използваме никакви 
вредни химикали. Много неща могат да ви 
изглеждат несигурни, но винаги може да разчитате 
на нашите матраци.

Качество 
и тестове

Матраци AGOTNES, ASVANG, VANNAREID,
ABYGDA, AKREHAMN, VAGSTRANDA,
VALEVAG, VESTEROY и VESTMARKA имат 10-годишна 
гаранция. Прочетете повече в гаранционната 
брошура.

Това означава, че предлагаме 10-годишна гаранция на 
целия матрак срещу дефекти в материалите и 
изработката, когато купувате матрак от ИКЕА. 
Прочетете повече за условията в брошурата с 
гаранции.

Какво НЕ покрива гаранцията на матрака?

Разшити шевове

Скъсани дръжки

Чувство на 
неудобство

Разкъсвания и драскотини

Счупена основа за 
матрак

Невъзможност за 
обръщане

Обезцветяване/
петна

Значително потъване

Стойността на  
недефектни 
компоненти 

Минимални потъвания

Повредени пружини Неравна повърхност

Имаме високи изисквания към нашите 
матраци
Не е необходимо добрите матраци да струват скъпо. За 
да направим ежедневието на възможно най-много хора 
по-добро, имаме високи изисквания към всички 
матраци на ИКЕА. Подлагаме ги на строги тестове, за да 
сме сигурни, че са в съответствие с най-високите 
стандарти за качество, издръжливост и домашна 
употреба.  

Какво покрива гаранцията на матрака?

Гаранция и поддръжка

Политика за 
връщане
Не е проблем, ако 
промените 
мнението си. 
Разполагате с 40 
дни, за да върнете 
матрака в ново и 
неизползвано 
състояние, за да 
възстановим 
цялата сума. 
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Финансови услуги
В магазин ИКЕА 
може да 
закупите 
желаните от вас 
продукти чрез 
стоков кредит на 
изплащане на 
равни месечни 
вноски при 
изгодни условия. 
Повече 
информация ще 
получите в зона 
Финансова услуга 
в Мебелен салон 
и на IKEA.bg.

Поръчай и вземи
Спестете време, 
като поръчате 
онлайн. Ние ще 
съберем и 
приготвим всички 
избрани от вас 
продукти, за да 
можете лично да 
ги вземете от 
магазин ИКЕА 
София, Магазин 
ИКЕА Варна, ИКЕА 
Център за поръчка 
Пловдив и ИКЕА 
Център за поръчка 
Бургас в удобно за 
вас време.
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Какво покрива гаранцията?
Тази гаранция се отнася единствено за домашна употреба и 
покрива дефекти в материалите и изработката, повредени шевове, 
повредени пружини, счупени дръжки, счупени основи за матрак, 
както и значително потъване на матраци AGOTNES, ASVANG, 
VANNAREID, ABYGDA, AKREHAMN, VAGSTRANDA, VALEVAG, VESTEROY 
и VESTMARKA.
Тази гаранция е в полза на първоначалния купувач на
продукта и не може да се ползва от друго лице.

Продукти, които се покриват от гаранцията:
Тази гаранция се отнася за всички матраци AGOTNES, ASVANG, 
VANNAREID, ABYGDA, AKREHAMN, VAGSTRANDA, VALEVAG, VESTEROY 
и VESTMARKA.

Какво ще предприеме ИКЕА?
ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД) ще огледа артикула и ще 
прецени дали гаранцията го покрива. По свое усмотрение магазин 
ИКЕА ще отремонтира дефектната стока или ще я замени със 
същия или аналогичен артикул. В тези случаи
ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД) поема стойността на 
поправката, резервните части и труда на сервизния екип. Това не 
се отнася за ремонти, извършени от лица,
неупълномощени от ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД). 
Дефектните части, отстранени по време на ремонта, стават 
собственост на ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД). Ако 
съответният артикула вече не се предлага, магазин ИКЕА ще 
осигури подходящ заместител. ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД) 
определя подходящия заместител по собствена преценка.

Какво не покрива гаранцията?
Гаранцията не важи за подматрачна рамка SULTAN LADE, детски 
матраци, матраци за разтегателни дивани и серия SÄBÖVIK.
Гаранцията не важи за артикули, които са били неправилно 
съхранявани или използвани не по предназначение, 
видоизменяни, почиствани по неподходящ начин или с 
неподходящи препарати.
Гаранцията не покрива нормално износване, издрасквания, както 
и повреди, възникнали в следствие на механичен удар или друго 
външно въздействие.
Гаранцията не важи, ако артикулите са използвани на открито, във 
влажни помещения или извън домашна среда. Гаранцията не 
покрива последващи или случайни повреди.

Инструкции за поддръжка
Допълнете вашия матрак с протектор или топ матрак - те спомагат 
за по-добра хигиена, свалят се и се перат лесно. Някои матраци и 
топ матраци разполагат с калъф, който е подходящ за машинно 
пране. Прочетете етикета на калъфа за повече информация. 
Уверете се, че ципът е затворен, когато перете в пералня. 
Почиствайте матрака с прахосмукачка, за да премахвате акарите и 
натрупания прах. За премахване на петна, използвайте 
почистващи препарати за мебели.

Ако матракът е предназначен да се използва и от двете 
страни, тогава е добре да го обръщате на всеки 3 месеца. 
Така ще се запази за по-дълго време. Не огъвайте матрака. 
Можете да повредите пружините и вътрешната материя. 
Дори и при най-здравите матраци с времето се намалява 
усещането за комфорт и започват да се събират прах и 
акари. Затова ви препоръчваме да сменяте своя матрак на 
8-10 години.

Преди първа употреба
Нормално е в началото да усещате новия матрак леко твърд. 
Трябва да измине поне един месец, докато тялото ви свикне 
с него. За максимално удобство ви е нужна подходяща 
възглавница. Уверете се, че разполагате с възглавница, 
която пасва на вас и на новия ви матрак. Матраците са в 
опаковка на руло и възвръщат формата си след 3-4 дни 
употреба. Всички нови материали имат характерна миризма, 
която постепенно изчезва. Почистването на матрака с 
прахосмукачка, както и проветряването, помагат за 
премахване на миризмата.

Сервизно обслужване
Свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ в магазин 
ИКЕА, на тел. +359 800 45 800.

Общи права
Тази гаранция ви предоставя определени допълнителни 
юридически права. По никакъв начин не засяга 
определените със закон права.
При несъответствие на стоките потребителят има правни 
средства за защита срещу „Хаус Маркет България” ЕАД (гр. 
София, ул. „Околовръстен път“ № 216)“, които не са свързани 
с разходи за него, и търговската гаранция не засяга тези 
средства за защита на потребителя. Предоставената 
търговска гаранция не оказва влияние върху правата на 
потребителите, произтичащи от чл. 33-37 от Закона за 
предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за 
продажба на стоки, като „Хаус Маркет България” ЕАД 
отговаря за липсата на съответствие на потребителската 
стока с договора за продажба, съгласно разпоредбите на 
същия закон.
За да се възползвате от предоставената от ИКЕА търговска 
гаранция, трябва да се свържете с нас на телефон +359 800 
45 800, където ще ви дадем инструкции, какви последващи 
стъпки следва да предприемете, с оглед вида на закупените 
от вас стоки. Според случая ще ви бъде разяснено, къде 
следва да занесете стоките, дали и кой сервизен център да 
посетите директно, как да уговорите час за посещение във 
вашия дом за определени категории стоки (напр., вградени 
електроуреди или едра бяла техника) и т.н. Предоставянето 
на касова бележка за закупените стоки е задължително 
условие за изпълнението на търговската гаранция.

Гаранция и поддръжкаГГаранция и поддръжка

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОШУРАТА

Възможно е някои от продуктите в брошурата да не са 
налични в магазин ИКЕА и/или онлайн магазин ИКЕА 
към определен момент, поради изчерпване 
на количествата, промяна в асортимента или други 
причини. Възможно е дадени продукти да бъдат 
спирани от продажба за постоянно. Възможни са 
разлики в предлагания асортимент и цените на 
продуктите в различните търговски обекти - магазини 
ИКЕА, Центрове за поръчки ИКЕА и онлайн магазин 
ИКЕА. За проверка на наличностите на продуктите и 
актуална информация може да се свързвате с нас на 
безплатния ни телефон 0800 45 800 или да проверите 
на място в магазин ИКЕА. Възможно е външно 
сходство и/или сходство в параметрите между 
отделни/различни продукти (напр. от една/подобна 
серия и т.н.) – всеки отделен продукт има уникален 
артикулен номер, независимо от евентуални сходства с 
други продукти. Снимките са с илюстративна цел 
и е възможно разминаване с реалните продукти в 
магазина. Декорацията и аксесоарите не са включени в 
цената на артикулите. Пълна информация за 
продуктовите характеристики на всеки артикул ще 
намерите в магазин ИКЕА. Предварително поднасяме 
нашите извинения в случай на допуснати печатни 
грешки. 

ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

Предоставената от „Хаус Маркет България” ЕАД 
търговска гаранция не оказва влияние върху правата 
на потребителите, произтичащи от Закона за 
предоставяне на цифрово съдържание и цифрови 
услуги и за продажба на стоки. Независимо от 
търговската гаранция, при несъответствие на стоките 
потребителят има правни средства за защита срещу 
„Хаус Маркет България” ЕАД, които не са свързани 
с разходи за него, и търговската гаранция не засяга 
тези средства за защита на потребителя, като „Хаус 
Маркет България” ЕАД отговаря за липсата на 
съответствие на потребителската стока с договора 
за продажба, съгласно разпоредбите на Закона за 
предоставяне на цифрово съдържание и цифрови 
услуги и за продажба на стоки.

ТЪРГОВСКИ ГАРАНЦИИ - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Какво покрива гаранцията? Обхватът на всяка 
гаранция е описан по-долу. 
Срок на гаранцията
Гаранцията тече от датата на закупуване и е в рамките 
на броя години, посочен до съответния артикул.
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Какво ще предприеме ИКЕА? ИКЕА („Хаус Маркет България” 
ЕАД) ще огледа артикула и ще прецени дали гаранцията го 
покрива. По свое усмотрение магазин ИКЕА ще отремонтира 
дефектната стока или ще я замени със същия или аналогичен 
артикул. 
В тези случаи ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД) поема 
стойността на поправката, резервните части, труда и 
транспорта на сервизния екип при условие, че достъпът до 
съответния артикул не е обвързан с допълнителни разходи. 
Това не се отнася за ремонти, извършени от лица, 
неупълномощени от ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД). 
Дефектните части, отстранени по време на ремонта, стават 
собственост на ИКЕА 
(„Хаус Маркет България” ЕАД). Ако съответният артикул вече 
не се предлага, магазин ИКЕА ще осигури подходящ 
заместител. ИКЕА („Хаус Маркет България” ЕАД) определя 
подходящия заместител по собствена преценка.

Условия на гаранциите: 
Гаранциите са валидни от датата на закупуване. 
За удостоверяване на покупката е необходима оригиналната 
касова бележка. 
Изключения: Гаранциите не важат за артикули, които са били 
неправилно съхранявани или сглобени, използвани не по 
предназначение, видоизменяни, почиствани по неподходящ 
начин или с неподходящи препарати. Гаранциите не 
покриват нормалното износване, нарязване и издраскване, 
както и повреди, възникнали вследствие на механичен удар 
или друго външно въздействие. Гаранциите не важат, ако 
артикулите са използвани на открито, във влажни 
помещения или извън домашна среда (освен ако не е 
посочено друго). Гаранциите не покриват случайна повреда, 
настъпила след изтичане на срока на гаранцията. 
Инструкции за поддръжка: За да се възползвате от 
гаранцията, е необходимо да следвате инструкциите за 
поддръжка на съответния артикул. Всички инструкции за 
поддръжка ще намерите в магазин ИКЕА и на www. IKEA.bg  
Сервизно обслужване: Свържете се с магазин ИКЕА. Адреса и 
телефонния номер ще откриете на www.IKEA. bg. Запазете 
касовата бележка като удостоверение за покупката. Тя е 
условие за валидност на гаранцията. Пълна и най-актуална 
информация за гаранционните условия ще намерите в 
магазин ИКЕА или на www. IKEA.bg.

ТЪРГОВСКИ ГАРАНЦИИ

Срок на гаранцията
Гаранцията за матраци AGOTNES, ASVANG, VANNAREID, 
ABYGDA, AKREHAMN, VAGSTRANDA, VALEVAG, VESTEROY и 
VESTMARKA остава валидна в продължение на десет (10) 
години, считано от датата на покупка от магазин ИКЕА („Хаус 
Маркет България” EАД). За удостоверяване на покупката е 
необходима оригиналната касова бележка.
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Матраци AGOTNES, ASVANG, VANNAREID, ABYGDA, 
AKREHAMN, VAGSTRANDA, VALEVAG, VESTEROY и 
VESTMARKA имат 10-годишна гаранция. 



VALEVÅG
Матрак с индивидуално 
пакетирани пружини, 160x200 см,  
твърд/светлосиньо. 404.506.80

Виж цена

©
 Inter IKEA System
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https://www.ikea.bg/products/mattresses/sprung-mattresses/double-king-size/valevag-matrak-s-indiv-paket-pruzhini-tvard-160x200-sm/40450680
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