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Madratsid, tekid, padjad ja
kaitsed

Hea enesetunde saladus – kosutav uni
Me veedame oma elust ühe kolmandiku magades ja kosutav uni on oluline, et tunnek-
sime end värske ja puhanuna. Magamisaseme ja meid une ajal ümbritsevate asjade 
valik muudab palju. Et teha see valik lihtsamaks, oleme siinsesse ostujuhisesse kokku 
kogunud kõik oma madratsid, kattemadratsid, voodiraamid, liistudest voodipõhjad ja 
-jalad. Samuti leiad siit valiku tekke, patju ja madratsikaitseid. Kõigil neil on erinevad 
omadused, seega tasub enne otsustamist nii madratsid kui padjad meie näidistesaalis 
järele proovida.
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Madratsite puhul pole nii, et üks sobib kõigile. Kõik inimesed 
on erineva kehaehitusega. Kõigil meist on erinevad 
magamisharjumused. Me mõistame seda, mistõttu leiad 
meilt laia valiku eri materjalidest ja erinevat tuge pakkuvaid 
madratseid ning hinnatasemeid; kõik, mida vaja, et leiaksid 
just sulle ideaalselt sobiva variandi. Peaaegu kõigile meie 
madratsitele ja põhjadele kehtib materjali- ja tootmisvigade 
korral 25-aastane garantii. Täpsema info saamiseks loe palun 
garantiitingimusi.

Täiuslik mugavus

Ja kuna hea uni sõltub enamast kui vaid madratsist, leiad 
siit ka valiku patju, tekke, madratsi- ja padjakaitseid. Just 
enda vajadustele sobiva madratsi leidmiseks soovitame sul 
madrats koos eri patjadega järele proovida. Leia endale sobiv 
kombinatsioon – meie näidistesaalis on sul võimalik päriselt 
madratsile pikali heita ja see koos padjaga järele proovida.
Sinu magamisharjumustega sobiv mugav tekk lisab veelgi 
mugavust, nii magad hästi ja ärkad puhanult. Heida pilk meie 
patjadele ja tekkidele lehekülgedel 29–39, et leida just sulle 
sobivad.

Kui oled madratsi koju viinud

Enne esimest kasutuskorda on loomulik, et uus madrats võib 
alguses pisut liiga kõva tunduda, seega anna oma kehale 
madratsiga harjumiseks ja madratsile kehaga harjumiseks aega 
vähemalt kuu aega. Uutel materjalidel on ka oma iseäralik lõhn. 
Sellest lahti saamiseks soovitame sul madratsit õhutada. Kui 
ostad rulli keeratud madratsi, võid seda kohe kasutama asuda, 
kuid pea meeles, et võib minna 3–4 päeva enne, kui madrats 
oma õige kuju taastab.

Hooldus ja puhastamine

Kui lisad oma uuele madratsile kaitse (lk 21) või kattemadratsi 
(lk 18–19), mida on lihtne eemaldada ja pesta, muudab see 
madratsi hügieenilisemaks. Osal meie madratsitest on ka 
pestav kate. Teistelt, millel seda pole, plekkide eemaldamiseks 
kasuta polstripuhastusvahendit. Isegi kõige paremad 
madratsid koguvad aastate jooksul tolmu ja tolmulesti ning 
muutuvad ajapikku vähem mugavaks. Seetõttu soovitame sul 
madratsit iga 8–10 aasta tagant vahetada.

KASULIK TEAVE

Loe lisa garantiibrošüürist.
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Endale sobiva madratsi leidmiseks võiksid kaaluda:

1. Vaht-, lateks- või vedrumadrats?
      Pakume laia valikut erinevaid madratseid. Otsus selle kohta, 

kas soovid vaht-, lateks- või vedrumadratsit aitab sul oma 
valikut kitsendada.

2. Sinu eelarve
     Meil on igale eelarvele sobiv madrats – alates tavalistest 

madratsitest kuni väga kvaliteetsete naturaalsetest 
materjalidest madratsiteni. Kuid võid kindel olla, et igaüks 
neist on loodud sulle kosutavat und pakkuma. 

3. Mis tunne on?
     Madratsi valimise juures on kõige olulisem mõnusalt pikali 

heita. Proovi madratsit ilma paksu jaki või mantlita ja just 
selles asendis, milles tavaliselt uinud. Nii saad aru, kas 
madrats sobib sulle.

KUIDAS MADRATS VALIDA?

MADRATSITE SÜMBOLID

Tugev
Madratsid, mis pakuvad kõva tuge.

Keskmiselt tugev
Madratsid, mis pakuvad keskmiselt kõva tuge.

Väga tugev

Naturaalsed materjalid
Naturaalsed materjalid nagu vill, puuvill ja mõnel juhul 
naturaalne lateks ja kookoskiud aitavad õhul madratsi sees 
vabalt ringi käia ja juhivad niiskuse kehast eemale, nii ei 
hakka sul ei liiga palav ega liiga külm. 

Lisatäidis täiendavaks mugavuseks
Täiendav kiht pehmet täidist, mis lisab veelgi mugavust.

Mugavusalad
Paku igale kehaosale vajaminevat tuge. Pehmemad alad 
võimaldavad õlgadel ja puusadel sügavamale vajuda, samas 
kui kõvemad alad toetavad aktiivselt kaela ja alaselga. 

 

Pakitud vedrud/pakitud minivedrud
Üksikult pakitud vedrud toimivad üksteisest sõltumatult, 
järgides lähedalt su kehaliigutusi ja -kontuure.

Bonnell vedrud
Vedrukiht, mis toetab kogu keha, tagades sulle rahuliku une. 

Lateks
Pehme ja vastupidav naturaalne materjal on mugav, sest 
võtab vormi sinu keha kuju järgi. Puhkad paremini, sest see 
jaotab su keharaskuse, leevendab survet ja pakub täpsemat 
tuge.

Mäluvaht
Pehme ja vastupidav materjal, mis reageerib su kehatem-
peratuurile ja võtab vormi sinu keha kuju järgi. Puhkad 
paremini, sest see jaotab su keharaskuse, leevendab survet 
ja pakub täpsemat tuge. 

Jahutava geeliga mäluvaht
Mäluvahule lisatud geeliga täidetud kapslid soojenevad 
aeglaselt ja loovad nii jahedama magamispinna..

High resilience poroloon
Kvaliteetne vaht järgib lähedalt su kehaliigutusi, pakub tuge 
ja leevendab lisasurvet.

Vaht
Tagab toe ja mugavuse kogu kehale.

Reguleeritav liistudest voodipõhi
Peats ja mõnel mudelil ka jaluts on reguleeritav, mistõttu 
saad mugavalt istuda.

Elektri abil reguleeritav liistudest voodipõhi
Peats ja mõnel mudelil ka jaluts on puldi abil reguleeritav, 
mistõttu saad mugavalt istuda.

Rulli pakitud
Lihtsustab madratsi käsitsemist ja koju viimist.

Pestav 60° temperatuuril
Eemaldatav ja pestav. Tolmulestadele meeldib soe, pime 
ja niiske keskkond, näiteks voodid. Pese piisavalt sageli, et 
hoida värske ja puhtana.

25-aastane garantii
Peaaegu kõigile meie madratsitele ja voodipõhjadele kehtib 
materjali ja tootmisvigade korral 25-aastane garantii. 
Lisainfo saamiseks loe palun garantiitingimusi.
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Vedrumadratsid jaotavad keharaskuse ühtlaselt, nii ei avaldu 
ühelegi kehaosale liigset survet. Avatud vedrukonstruktsioon 
aitab õhul madratsi sees ringi liikuda, mistõttu ei hakka sul 
magades palav. Endale sobiva mugavuse leiad sobiva kattema-
dratsi ja liistudest voodipõhja või madratsipõhjaga. Lisaks on 
vedrumadratsid äärmiselt vastupidavad.

VEDRUMADRATSID

HUSVIKA vedrumadrats

Lisatäidis 
täiendavaks 
mugavuseks Rulli pakitud

Bonnell
vedrud

25-aastane 
garantii

• Bonnell vedrud toetavad kogu keha, tagades sulle 
rahuliku une.

• Maksimaalset mugavust pakub madratsi pealisküljel 
paiknev veniv kangas, mis liigub koos sinuga.

• Madrats sobib ka lastele. Sellel on lastekindel luku-
otsata tõmblukk, mis ei sisalda väikeseid osasid ja 
takistab lastel lukku avada.

• Rulli pakitud – lihtne koju viia.
• Paksus: 12,5 cm.

 Tugev

80×200 cm 903.188.67 99 €

HAFSLO vedrumadrats, beež

Bonnell
vedrud

25-aastane 
garantii

Rulli pakitud

• Kõva madrats hoiab oma kuju, pakub püsivat tuge ja 
jaotab keharaskuse ühtlaselt.

• Madrats, mille peal – mitte sees – magada. Bonnell 
vedrud toetavad kogu keha, tagades sulle rahuliku 
une.

• Ühepoolseks kasutamiseks – pole vaja ümber 
keerata.

• Rulli pakitud – lihtne koju viia..
• Paksus: 18 cm.

 Tugev

90×200 cm 802.444.76 75 €
140×200 cm 602.444.63 109 €
160×200 cm 502.444.68 129 €

 Tugev

90×200 cm 502.445.00 105 €
140×200 cm 502.444.87 145 €
160×200 cm 502.444.92 175 €

HAMARVIK vedrumadrats, helehall

Lisatäidis 
täiendavaks 
mugavuseks Rulli pakitud

Bonnell
vedrud

25-aastane 
garantii

• Bonnell vedrud toetavad kogu keha, tagades sulle 
rahuliku une.. 

• Rikkalik pehme täidis lisab tuge ja mugavust.
• Maksimaalset mugavust pakub madratsi pealisküljel 

paiknev veniv kangas, mis liigub koos sinuga.
• Ühepoolseks kasutamiseks – pole vaja ümber 

keerata.
• Rulli pakitud – lihtne koju viia.
• Paksus: 21 cm.

 Väga tugev

90x200 cm 204.769.64 75 €
140×200 cm 504.769.53 109 €
160×200 cm 604.769.57 129 €

  Väga tugev

90x200 cm 004.769.84 105 €
140×200 cm 504.769.72 145 €
160×200 cm 604.769.76 175 €



Bemuntica; ina, nulem aut catelic aessil cas con verum us 
cuppli cones aperum mo C. Fue dum pervis conestraedes 
es suamdiest? Si pondina ticonemediem conit, de hor ig-
naticae nonfir hori, esteres M. 
Ritande remus, nontremena, tebussum sulicen enatui is 
confectur. 
Quam nondeti sserfec rimoves ceporiv endicae iusceri 
tilium satilin nes corum ium, te in ta vis simus es vis ad 
nostero poendiis; hostilis cum iam consupiorur, cons 
etorum me vilium temum publicerus estiust vagilicasdam 
catilius, que niu viur patat visse esilintest fur ac renatur 
lium los hilicient, Mis, fauctum omnicis? Sunihin vivem ma, 
ut atraed intios rete consissit fitericia mandiis. 

Satus con Itati, verces? quon Ita meratam opubliciam 
terem aute menatquam P. Catiliu mus, cullatio intem diu 
quam inatum Palina, nos, sulvisti, medo, perbit, nium om-
more et; ego ta ac reisquo ipticides nosul videssi murores 
se publissu iam popoendium inicae morum publiis cae, 
nocrend icierfec reis.
Ocas pultusus intest ente et; non vagiliam. Con vast C. 
Mentri iu menatus, C. Face rei sen tam pat, cla L. con 
virma, ur, se consili prae terem achuis vitribunultu quam 
publius locupie. 

HOW TO BUILD
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Scan the QR code to learn more  
about bathroom installation.

VEDRUMADRATSID

 Tugev

80×200 cm 102.445.21 125 €
90×200 cm 502.445.24 139 €
120x200 cm 702.575.58 169 €
140×200 cm 202.445.11 199 €
160×200 cm 102.445.16 229 €
180×200 cm 502.445.19 249 €

             
               
                Keskmiselt tugev

120×200 cm 502.575.59 169 €

               Väga tugev

80×200 cm 104.770.06 125 €
90×200 cm 704.770.08 139 €
120x200 cm 502.575.59 169 €
140×200 cm 304.769.92 199 €
160×200 cm 004.769.98 229 €
180×200 cm 804.770.03 249 €

HÖVÅG pakitud vedrudega madrats, 
tumehall

Lisatäidis 
täiendavaks 
mugavuseks Rulli pakitud

Pakitud vedrud
25-aastane 
garantii 

• Ühekaupa pakitud vedrud toimivad eraldi, järgides 
lähedalt su kehaliigutusi ja pakkudes tuge just seal, 
kus seda vajad. 

• Vedrud on ühekaupa pakitud, mistõttu ei saa sinu 
liigutused partnerit häirida.

• Rikkalik pehme täidis lisab tuge ja mugavust.
• Maksimaalset mugavust pakub madratsi pealisküljel 

paiknev veniv kangas, mis liigub koos sinuga.
• Ühepoolseks kasutamiseks – pole vaja ümber 

keerata.
• Rulli pakitud – lihtne koju viia.
• Paksus: 24 cm.

HYLLESTAD pakitud vedrudega madrats, 
valge

Lisatäidis 
täiendavaks 
mugavuseks Mäluvaht

Pakitud vedrud
25-aastane 
garantii 

Lateks

• Lõõgastu mäluvahust (kõval) või lateksist (keskmiselt 
kõval) pinnal, mis kohandub su kehaga, et kehale 
avalduvat survet leevendada.

• Ühekaupa pakitud vedrud toimivad eraldi, järgides 
lähedalt su kehaliigutusi ja pakkudes tuge just seal, 
kus seda vajad.

• Vedrud on ühekaupa pakitud, mistõttu ei saa sinu 
liigutused partnerit häirida. 

• Rikkalik pehme täidis lisab tuge ja mugavust.
• Maksimaalset mugavust pakub madratsi pealisküljel 

paiknev veniv kangas, mis liigub koos sinuga. 
• Ühepoolseks kasutamiseks – pole vaja ümber keerata.
• Paksus: 27 cm

 Tugev

90×200 cm 104.257.91 199 €
140×200 cm 404.258.55 249 €
160×200 cm 004.258.57 299 €
180×200 cm 604.258.59 339 €

 Keskmiselt tugev

90×200 cm 904.257.92 199 €
140×200 cm 204.258.56 249 €
160×200 cm 804.258.58 299 €
180×200 cm 404.258.60 339 €

 Tugev

140×200 cm 604.259.39 339 €
160×200 cm 204.259.41 369 €
180×200 cm 804.259.43 389 €

 
               Väga tugev

140×200 cm 604.849.62 339 €
160×200 cm 904.849.65 369 €
180×200 cm 304.849.68 389 €

HOKKÅSEN pakitud vedrudega ma-
drats, valge

Lisatäidis 
täiendavaks 
mugavuseks Lateks

Pakitud vedrud Mäluvaht

Pakitud 
minivedrud

25-aastane 
garantii  

• Lõõgastu mäluvahust (kõval) või lateksist (keskmiselt 
kõval) pinnal, mis kohandub su kehaga, et survet 
leevendada.

• Ühekaupa pakitud minivedrude pehme kiht vormub 
su kehakontuuride järgi ja pakub veelgi enam 
mugavust.

• Ühekaupa pakitud vedrud toimivad eraldi, järgides 
lähedalt su kehaliigutusi ja pakkudes tuge just seal, 
kus seda vajad.

• Vedrud on ühekaupa pakitud, mistõttu ei saa sinu 
liigutused partnerit häirida.

• Rikkalik pehme täidis lisab tuge ja mugavust.
• Maksimaalset mugavust pakub madratsi pealisküljel 

paiknev veniv kangas, mis liigub koos sinuga.
• Ühepoolseks kasutamiseks – pole vaja ümber 

keerata.
• Paksus: 31 cm



Bemuntica; ina, nulem aut catelic aessil cas con verum us 
cuppli cones aperum mo C. Fue dum pervis conestraedes 
es suamdiest? Si pondina ticonemediem conit, de hor ig-
naticae nonfir hori, esteres M. 
Ritande remus, nontremena, tebussum sulicen enatui is 
confectur. 
Quam nondeti sserfec rimoves ceporiv endicae iusceri 
tilium satilin nes corum ium, te in ta vis simus es vis ad 
nostero poendiis; hostilis cum iam consupiorur, cons 
etorum me vilium temum publicerus estiust vagilicasdam 
catilius, que niu viur patat visse esilintest fur ac renatur 
lium los hilicient, Mis, fauctum omnicis? Sunihin vivem ma, 
ut atraed intios rete consissit fitericia mandiis. 

Satus con Itati, verces? quon Ita meratam opubliciam 
terem aute menatquam P. Catiliu mus, cullatio intem diu 
quam inatum Palina, nos, sulvisti, medo, perbit, nium om-
more et; ego ta ac reisquo ipticides nosul videssi murores 
se publissu iam popoendium inicae morum publiis cae, 
nocrend icierfec reis.
Ocas pultusus intest ente et; non vagiliam. Con vast C. 
Mentri iu menatus, C. Face rei sen tam pat, cla L. con 
virma, ur, se consili prae terem achuis vitribunultu quam 
publius locupie. 

HOW TO BUILD
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Scan the QR code to learn more  
about bathroom installation.

 Tugev

90×200 cm 704.764.19 349 €
140×200 cm 104.763.99 529 €
160×200 cm 904.764.04 579 €
180×200 cm 604.764.10 649 €

 Väga tugev

90x200 cm 204.784.87 349 €
140×200 cm 504.784.76 529 €
160×200 cm 904.784.79 579 €
180×200 cm 304.784.82 649 €

VATNESTRÖM pakitud vedrudega 
madrats

Naturaalsed 
materjalid Mugavusalad

Lisatäidis 
täiendavaks 
mugavuseks Lateks

Pakitud vedrud
25-aastane 
garantii

Pakitud 
minivedrud

• Naturaalsed materjalid, nagu naturaalne 
lateks, kookoskiud, puuvill ja vill, tagavad 
lisamugavuse ja meeldiva ühtlase temperatuuriga 
magamiskeskkonna

• Tekstiilid, mis on teie nahale kõige lähemal, on 
valmistatud 100% puuvillast, mis on saadud 
jätkusuutlikest allikatest

• Verdustus toetab, kus on vaja. Võtavad keha kuju ja 
on üksteistest sõltumatud.

• 5 mugavuse tsoonid annavad väga täpseid toetust ja 
leevendavad survet õlgadele ja puusadele.

• Veniv kangas järgib sinu keha kuju, kui end voodis 
liigutad.

• Madratsi külgede eriline tekstuur tuleb loomulikust 
värvimata ja valgendamata linasest riidest, mille 
pinnas on näha õrnu variatsioone

• Madrats tagab hea õhuringluse ja agamismugavuse, 
kuna alumine kiht on valmistatud naturaalsest 
kookoskiust, mis laseb õhul ringi käia.

• Saate mugavalt istuda voodi äärel. Madrats püsib 
kindlalt paigal ja ühtlane tänu tugevdatud madratsi 
äärele.

• Disainitud vaid ühepoolseks kasutamiseks
• 25-aastane garantii
• Paksus: 26 cm

VEDRUMADRATSID

 Väga tugev

90x200 cm 604.535.88 49 €
140×200 cm 904.535.82 79 €

VADSÖ vedrumadrats, helesinine

Materjalid
Tikkriie:  100 % polüester
Vooder, pealmine/ Vooder, külje: 100% polüpropüleen
Tikkriie, alumine: 70 % polüester, 30% viskoos
Täidis, pealmine külg/ Täidis, külg: 
70% viskoos, 30% polüester
Komforttäidis:  Poroloon 25 kg/m3
Bonnell vedrud: Teras, Teras
Tikkriie: 100% polüester
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 Tugev

90×200 cm 202.723.92 199 €
140×200 cm 902.723.84 269 €
160×200 cm 002.723.88 309 €

MATRAND mäluvahust madrats, valge 

25-aastane 
garantii     Rulli pakitud

• Mäluvaht kiht järgib kehakontuure, vähendada survet 
kehale ja aitab lõõgastuda.

• Mugavuse tsoon tagab üksikasjaliku toetuse ja 
leevendab survet teie õlgadele ja puusadele

• Pehme kiht lisab toetust ja mugavust
• Lihtsalt puhastatav, sest riie on eemaldatav ja 

masinpestav.
• Lihtne koju tuua, kuna on rullpakendis
• Paksus: 18 cm.

MORGEDAL  vahtmadrats, tumehall

Rulli pakitud
25-aastane 
garantii 

• Kõrge vastupidavusega vaht toetab keha, järgi 
kehakuju ja teie liikumist.

• Mugavuse tsoon tagab üksikasjaliku toetuse ja 
leevendab survet teie õlgadele ja puusadele.

• Pehme kiht lisab toetust ja mugavust.
• Lihtsalt puhastatav, sest kate on eemaldatav ja 

masinpestav.
• Lihtne koju tuua, kuna on rullpakendis
• Paksus:18 cm.

VAHT- JA LATEKSMADRATSID

 Tugev

90×200 cm 402.722.30 149 €
140×200 cm 402.722.25 219 €
160×200 cm 002.722.27 249 €
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MALFORS vahtmadrats, valge

Vaht
Pestav 60° tem-
peratuuril

Rulli pakitud
25-aastane 
garantii 

• Elastne vahtmadrats pakub tuge ja mugavust kogu 
kehale.

• 90×200 cm suurus sobib lastele. Sellel on lastekindel 
lukuotsata tõmblukk, mis ei sisalda väikeseid osasid 
ja takistab lastel lukku avada.

• Lihtne puhtana hoida, sest kate on masinpestav.
• Lihtne koju viia, sest madrats on rulli pakitud.
• Paksus: 12 cm.

VAHT- JA LATEKSMADRATSID

Pehmed ja elastsed vaht- ja lateksmadratsid pakuvad tuge, 
vormudes sinu keha järgi ja jaotades keharaskuse ühtlaselt. 
Kuna ühelegi kehaosale ei avaldu liigset survet, parandavad 
madratsid ka vereringet ja aitavad sul täielikult lõõgastuda. 

Vahtmadratsid summutavad ka äkilisi liigutusi, mis teeb neist 
hea valiku juhul, kui su partneril on rahutu uni.

Firm

MOSHULT vahtmadrats, valge

Vaht
Pestav 60° tem-
peratuuril

Rulli pakitud
25-aastane 
garantii 

• Elastne vahtmadrats pakub tuge ja mugavust kogu 
kehale.

• 90×200 cm suurus sobib lastele. Sellel on lastekindel 
lukuotsata tõmblukk, mis ei sisalda väikeseid osasid 
ja takistab lastel lukku avada.

• Lihtne puhtana hoida, sest kate on masinpestav. 
• Lihtne koju viia, sest madrats on rulli pakitud.
• Paksus:10 cm.

 Tugev

80×200 cm 102.723.35 45 €
90×200 cm 302.723.39 49 €
140×200 cm 802.723.27 75 €
160×200 cm 002.723.31 85 €

 Tugev

80×200 cm 002.723.07 59 €
90×200 cm 202.723.11 69 €
140×200 cm 502.723.00 99 €
160×200 cm 902.723.03 119€

 Keskmiselt tugev

80×200 cm 102.722.84 59 €
90×200 cm 402.722.87 69 €
140×200 cm 702.722.76 99 €
160×200 cm 102.722.79 119 €

MALVIK vahtmadrats, valge

Lisatäidis 
täiendavaks 
mugavuseks

Pestav 60° tem-
peratuuril

Vaht
25-aastane 
garantii 

Rulli pakitud

• Elastne vahtmadrats pakub tuge ja mugavust kogu 
kehale. Lihtne puhtana hoida, sest kate on masin-
pestav.

• Rikkalik pehme täidis lisab tuge ja mugavust.
• Lihtne koju viia, sest madrats on rulli pakitud..
• Paksus: 14 cm.

 Tugev

90×200 cm 502.722.63 105 €
140×200 cm 802.722.52 159 €
160×200 cm 902.722.56 179 €

 Keskmiselt tugev

90×200 cm 202.722.45 105 €
140×200 cm 602.722.34 159 €
160×200 cm 902.722.37 179 €

Firm

Medium firmMedium firm
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KATTEMADRATSID

Kattemadrats katab su madratsit selleks, et pakkuda veelgi 
rohkem mugavust. See kaitseb madratsit tolmu ja määrdumise 
eest ja nii peab madrats ise kauem vastu. Kuna kattemadratsit 
on lihtne õhutamiseks ja puhastamiseks eemaldada, saad selle 
abil oma voodi värskena hoida.

90×200 cm 302.982.40 55 €
140×200 cm 802.982.33 65 €
160×200 cm 302.982.35 79 €

90×200 cm 202.981.89 75 €
140×200 cm 702.981.82 99 €
160×200 cm 302.981.84 119 €

TALGJE kattemadrats, valges

Rulli pakitud
Pestav 60° tem-
peratuuril

• Vahttäidis tagab pehme magamisaseme.
• Maksimaalset mugavust pakub madratsi pealisküljel 

paiknev veniv kangas, mis liigub koos sinuga.
• Lihtne puhtana hoida, sest kate on eemaldatav ja 

masinpestav..
• Lihtne koju viia, sest madrats on rulli pakitud.
• Paksus: 3,5 cm.

TUDDAL kattemadrats, valge

Lateks
Pestav 60° tem-
peratuuril

Rulli pakitud

• Täidetud high resilience vahuga, mis annab survet 
leevendava efekti ja kõvema magamispinna.

• Maksimaalset mugavust pakub madratsi pealisküljel 
paiknev veniv kangas, mis liigub koos sinuga.

• Lihtne puhtana hoida, sest kate on eemaldatav ja 
masinpestav.

• Lihtne koju viia, sest madrats on rulli pakitud.
• Paksus: 5 cm. 140×200 cm 202.981.32 129 €

160×200 cm 802.981.34 149 €
180×200 cm 502.981.35 179 €

TUSSÖY kattemadrats, valge

Mäluvaht
Pestav 60° tem-
peratuuril

• Täidetud mäluvahuga, mis vormub su keha järgi, 
võimaldab sul paremini puhata ja annab kõvema 
magamispinna.

• Maksimaalset mugavust pakub madratsi pealisküljel 
paiknev veniv kangas, mis liigub koos sinuga.

• Lihtne puhtana hoida, sest kate on eemaldatav ja 
masinpestav.

• Lihtne koju viia, sest madrats on rulli pakitud.
• Paksus: 8 cm.

SIGGERUD madratsi kiil

20x195 cm 402.723.53      8,99 €
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MADRATSIKAITSED

Madratsikaitse kaitseb su madratsit või kattemadratsit plekkide 
ja mustuse eest ning aitab neil kauem kesta ja värskena püsida. 
Seda on võimalik eemaldada, seega saab kaitset vajadusel 
hõlpsasti pesta. Täidetud kaitsed pakuvad lisamugavust ja 

pehmust ning juhivad niiskuse kehast eemale. Veekindel kaitse 
hoiab ära vedelike pääsemise madratsini, hoides madratsi kuiva 
ja värske.

 LUDDROS madratsikaitse

Hooldusjuhised

    

• Igas nurgas on kummiriba, mis hoiab madratsikaitse 
paigal.

• Hea valik juhul, kui oled allergiline tolmulestade 
vastu, sest kaitset võib pesta masinas 60° temperatu-
uril, mis hävitab tolmulestad.

• Sobib madratsitele, mille maksimaalne kõrgus on 42 
cm, kuna kattemadratsil on elastikpael igas nurgas.

Materjal
Täidis: 100% polüester
Kangas: 52% polüester, 48% puuvill
Taguse kangas: Mittekootud polüpropüleen

80×200 cm 304.616.41 6,99 €
90×200 cm 704.616.44 9,99 €
140×200 cm 404.616.31 12,99 €
160×200 cm 504.616.35 14,99 €
180×200 cm 904.616.38 16,99 €

 GRUSNARV madratsikaitse

Hooldusjuhised

    

• See õhuke ja veekindel madratsikaitse ei lase vede-
likel tungida madratsisse, hoides nõnda madratsi 
värske ja plekivaba

• Sobib madratsitele, mille maksimaalne kõrgus on 30 
cm, kuna kattemadratsil on kummiäär.

• Kattemadrats on pestav pesumasinas 60°C kraadi 
juures, sellel temperatuuril surevad tolmulestad.

Materjal
Ülaosa: 100% polüester
Veekindel kattekiht: polüuretaan
Küljed: 100% polüester

90×200 cm 404.620.89 12,99 €
140×200 cm 104.620.76 19,99 €
160×200 cm 304.620.80 24,99 €
180×200 cm 704.620.83 29,99 €
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MADRATSIKAITSED

ÄNGSKORN madratsikaitse

Hooldusjuhised

    

• Tagab kuiva ja mugava magamiskeskkonna, sest nii 
kangas kui ka täidis sisaldavad Lyocell-kiude, mis 
imavad niiskust.

• Sobib madratsitele, mille maksimaalne kõrgus on 42 
cm, kuna kattemadratsil on elastikpael igas nurgas.

• Hea valik juhul, kui oled allergiline tolmulestade 
vastu, sest kaitset võib pesta masinas 60° 
temperatuuril, mis hävitab tolmulestad.

Materjal
Täidis: 50% lüotsell, 50% polüester
Pealiskangas: 55% lüotsell, 45% puuvill
Taguse kangas: 100% polüpropüleen

90×200 cm 904.619.97 19,99 €
140×200 cm 704.619.84 25,99 €
160×200 cm 804.619.88 29,99 €
180×200 cm 204.619.91 35,99 €

ROSENVIAL madratsikaitse

Hooldusjuhised

    

• Sobib madratsitele, mille maksimaalne kõrgus on 42 
cm, kuna kattemadratsil on elastikpael igas nurgas.

• Täidis sisaldab pisikesi vahas immutatud kiude, 
mis imavad üleliigse soojuse endasse, kui 
kehatemperatuur tõuseb ja vabastavad selle, 
kui kehatemperatuur taas langeb. Tagab ühtlase 
temperatuuri ja hea une.

• Madratsikaitset võib masinas 40°C juures pesta.

Materjal
Täidis: 10% viskoos, 90% polüester
Pealiskangas: 51.5% polüetüleen, 48.5 % polüester
Taguse kangas: 35% puuvill, 65 % polüester

90×200 cm 504.622.82 39,99 €
140×200 cm 604.622.67 59,99 €

160×200 cm 404.622.73 69,99 €

180×200 cm 504.622.77 79,99 €
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LIISTUDEGA MADRATSI ALUS

Madratsialusel on kaks suurt eelist. See teeb voodi kõrgemaks 
ja aitab madratsi kuju kauem säilitada, jaotades teie 
keharaskuse ühtlaselt, tagades lisatoe ja vähendades 
koormust.

ESPEVÄR liistudega madratsi alus

25-aastane 
garantii 

• Täispuiduliistud tagavad madratsile hea toe ja lase-
vad õhul ringi käia.

• Lihtne voodisse minna ja voodist välja tulla, madrat-
sipõhi teeb voodi kõrgemaks

• Annab koos HÖVÅG vedrumadratsiga koordineeritud 
välimuse.

• Lihtsalt puhastatav, sest kate on eemaldatav ja 
masinpestav.

• Paksus: 20 cm.

Tumehall  90x200 cm 591.327.15   125 €
140x200 cm 391.255.46  155 €
160x200 cm 891.255.82  200 €
180x200 cm 491.256.02  240 €

Naturaalne värvitoon 160x200 cm 492.345.97   220 €
180x200 cm 092.345.99  270 €
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LIISTUDEST VOODIPÕHJAD

Voodiraamiga kombineerituna saab liistudest voodipõhjasid 
kasutada vedru-, vaht- või lateksmadratsi alusena. Tänu 
madratsialustele kestab su madrats kauem ja püsib mugav, 
kuna see võtab endasse kogu voodile asetatud stressi ja 

raskuse. Osal voodipõhjadest saad liiste rohkem või vähem 
jäigaks kohandada ja osal saad kohandada peatsit ja jalutsit, 
mis võimaldab sul istukil lugeda või televiisorit vaadata või 
hoiab su jalad üleval.

70×200 cm 702.787.06 30 €
80×200 cm 702.783.44 30 €
90×200 cm 902.783.43 30 €

70×200 cm 501.602.08 10 €
80×200 cm 301.602.09 10 €
90×200 cm 901.602.11 10 €
120x200 cm 802.587.84 15 €
70x160 cm 502.850.91 10 €

LURÖY liistudest voodipõhi

25-aastane 
garantii 

• Pikenda oma madratsi eluiga ja naudi lisatuge, mida 
pakuvad 17 puidust liistu.

LÖNSET liistudest voodipõhi,
fikseeritud

Mugavusalad
25-aastane 
garantii

• 28 kasepuidust liistu kohanduvad su kehakaaluga ja 
suurendavad madratsi painduvust.

• Mugavusalad kohanduvad su kehaga.

80×200 cm 202.783.32 50 €
90×200 cm 002.783.33 50 €
140×200 cm 102.787.28 100 €

LEIRSUND liistudest voodipõhi, 
fikseeritud

Mugavusalad
25-aastane 
garantii 

• 42 kasepuidust liistu kohanduvad su kehakaaluga ja 
suurendavad madratsi painduvust.

• Mugavusalad kohanduvad su kehaga.
• 6 liistu, mille abil reguleerida voodi jäikust.



15

SOOVITATUD KOMBINATSIOONID

Liistudest voodipõhjad

LURÖY LÖNSET LEIRSUND

Vaht-/lateksmadratsid

MOSHULT

MALFORS

MALVIK

Vedrumadratsid

HAFSLO

HAMARVIK

HÖVÅG

HYLLESTAD

HOKKÅSEN
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Võib kasutada kõigi madratsialuste ja puidust alusega vedrumadratsitega.

VOODIJALAD JA -PEATSID

BJORLI voodijalg, 10 cm, 4 tk. 

Roostevaba teras 702.996.95 8 €

BRATTVÅG voodijalg, 10 cm, 4 tk.

Must 803.096.13 13 €
Valge 802.996.90 13 €

BRENNÅSEN voodijalg, 10 cm, 4 tk.

Must 202.996.88 13 €

BRYNILEN voodijalg, 10 cm, 4 tk.

Tamm 602.996.91 13 €

BRYNILEN voodijalg, 20 cm, 4 tk.
Tamm 402.996.92 13 €

BURFJORD voodijalg, 10 cm, 4 tk.

Tamm 402.996.87 13 €

BURFJORD voodijalg, 20 cm, 4 tk.
Tamm 202.996.93 13 €

BÅTSFJORD voodijalg, 10 cm, 4 tk.

Kask 103.096.16 13 €

SULTAN tugijalg, 20–30 cm. Kasutatakse puidust alusega 
vedrumadratsitega (140 cm ja enam) koos 20 cm voodijal-
gadega.

Must 459.320.80 5 €
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KUIDAS VALIDA TEKK, PADI JA KAITSE?

Tekid, padjad ja teki-/padjakaitsed on oluline osa täiuslikust 
mugavusest. Just sulle sobiv padi koos su lemmikmadratsiga 
on hea une aluseks. Kui lisad padjale padjakaitse, saad 
padja lihtsalt värskena hoida ja selle eluiga pikendada. 

Viimase lihvi annab sinu eelistuste järgi valitud materjalist 
ja soojusastmega tekk, mis laseb sul end voodis mugavalt 
tunda, hästi magada ja puhanult ärgata.

Endale sobiva madratsi leidmiseks võiksid kaaluda:

1. Naturaalne või sünteetiline/tehiskiust täitematerjal?
Pakume laia valikut eri materjalidest tekke ja patju:     naturaalsed 
materjalid nagu udusuled ja suled ning sünteetilised/tehiskiust 
materjalid nagu polüester, lyocell-kiud ja mäluvaht. Valides 
endale sobiva mugavusega materjali, saad valikut juba olulisel 
määral kitsendada. Täitematerjalide kohta loe lisa järgnevatelt 
lehekülgedelt.

2. Mis kvaliteet?
Meie tekid ja padjad on erinevate omadustega, et vastata erine-
vatele vajadustele ja eelarvetele. Omadused sõltuvad valmista-
mise materjalidest ja viisist. Igatahes saad kindel olla, et ükskõik 
millise valid, siis need kõik on loodud sulle parimat võimalikku 
mugavust pakkuma.

3. Jahedam või soojem tekk?
Sobiv tekk oleneb sinu magamisharjumustest. Kas sul hakkab 
kergesti palav või vajad tekilt just suuremat soojust? Kas jagad 
tekki partneriga? Mis temperatuur su magamistoas on? Lastele 
sobib paremini jahedam ja kergem tekk, mis hingab hästi ja 
mida on lihtne pesta, eelistada võiks sünteetilisi/tehiskiust tekke. 
Beebitekid leiad IKEA lastetoodete hulgast.

4. Pehmem või kõvem padi?
Pakume pehmemaid ja kõvemaid patju. Endale sobiva padja 
leidmiseks tasub patja esmalt koos madratsiga proovida. 
Väikelastele sobivad kõige paremini pehmed padjad. Vanematele 
lastele tasub padi valida nende endi eelistuste järgi. Beebipadjad 
leiad IKEA lastetoodete hulgast. Padjakaitse lisamine aitab sul 
padja puhta ja värske hoida, nii peab see kauem vastu.

TEKKIDE JA PATJADE SÜMBOLID
Alltoodud sümbolid kujutavad tekkide ja patjade omadusi. 

Madal  - helesinine pakend.
Sellel padjal on vähem täidist. See sobib neile, kes tavaliselt 
lamavad kõhuli ja kellel on vaja pea ja selja tasemel hoid-
miseks madalat padja.

Kõrge - tumesinine pakend.
Sellel padjal on rohkem täidist. See sobib neile, kes tavaliselt 
lebavad külili või selili ning vajavad kindlat ja kõrget patja.

Kergelt soe
Väga õhuke ja kerge tekk, väiksema täidisega kui teised 
tekid. Valmistatud kehatemperatuuri reguleerivast 
materjalist.

Soe
Soe, paks ja üsna rohke täidisega tekk

Väga soe
Väga soe ja paks, rohke täidisega tekk.

Tekk igaks aastaajaks
Tekk “Kolm ühes”: üks õhem ja üks paksem tekk, mis kokku 
moodustavad eriti sooja teki neile, kes soovivad teki paksust 
aastaajast sõltuvalt muuta.
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• Udusulgedel ja sulgedel on loomulik lõhn, mis kaob, kui oled 
toote/d pakendist välja võtnud ja neid mõnda aega õhutanud.

• Udusulgedest ja sulgedest tekkide ja patjade pesemisel 
tuleks kasutada vaid üht kolmandikku tavapärasest puhas-
tusvahendi kogusest ning pesta tooted eraldi.

• Pärast pesemist kuivata naturaalsed tekid ja padjad trum-
melkuivatis kuni täidis on täielikult kuiv. Pesemise ajaks võid 
asetada kuivatisse ka tennispalli, mis hoiab täidise liikumises 
ja tagab tõhusama kuivatuse. Nii taastavad su tekid ja padjad 
oma esialgse kohevuse ja kuivuse kiiremini. Loomulikult ei 
tohiks pallid värvi anda.

• Sünteetilisi/tehiskiust tekke ja patju on väga lihtne hooldada 
ja neid võib sageli pesta. Samuti kuivavad need küllaltki 
kiiresti.

Mäluvaht
• Õhukindla pakendi tõttu võib materjalil esialgu olla “tehase 

lõhn”. Kui võtad padja pakendist välja ja seda enne kasu-
tamist õhutad, lõhn kaob.

• Palun arvesta, et materjali unikaalsete omaduste tõttu võib 
minna natukene aega enne kui padjaga harjud.

• Mäluvahust täidisega padi vormub su pea ja kaela järgi. See 
aitab lihastel lõdvestuda, mistõttu liigutad end vähem ja 
magad paremini.

• Eemaldatavat katet võib 60º temperatuuril masinas pesta. 
Täidist ei tohi pesta. Palun järgi toote sildil olevaid hooldus-
juhiseid.

LISANÕUANDEDI

SÜNTEETILINE/TEHISKIUST MATERJALNATURAALNE MATERJAL

KUIDAS TEKKE JA PATJU HOOLDADA?

Üldnõuanded kõigi materjalide kohta
• Rulli pakitud tekid ja padjad on transportimiseks kokku 

pressitud, võib minna paar päeva enne kui need oma õige 
kuju ja kohevuse tagasi saavad.

• Tolmulestadele sobib niiske, soe ja pime keskkond. 
Seetõttu tasub hommikul ärgates tekke ja patju õhutada, 
et niiskus kõrvaldada.

• Enamgi veel, kõiki IKEA tekke ja patju on võimalik pesta 
60° temperatuuril (v.a mäluvahust padjad, millel on pestav 
ainult kate), mis hävitab tolmulestad. Et hoida tekid ja 
padjad tolmulestadest ja mustusest vabad, järgi hoolikalt 
pesujuhiseid.

• Õhuta oma tekke ja patju sageli, et need oleksid 
tolmuvabad ja püsiksid värsked ja kuivad.

• Patjade eluiga saad pikendada padjakaitse abil, mis kaitseb 
patju plekkide ja määrdumise eest.

HOOLDUSJUHISED
Masinpesu 60°
Toode on masinpestav 60° temperatu-
uril, mis hävitab tolmulestad.

Pesemine keelatud

Kloorpleegitamine keelatud

Trummelkuivatus lubatud tavatem-
peratuuril

Trummelkuivatus lubatud madalal 
temperatuuril

Trummelkuivatus pole lubatud

Triikimine keelatud

Triigi keskmisel temperatuuril

Keemiline puhastus keelatud
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Sünteetiliste/tehiskiust patjade täidisena on kasutatud 
polüestrit, lyocell-kiust kangast ja mäluvahtu. Sünteetilisi/
tehiskiust patju on väga lihtne hooldada. Neid võib masinas 60º 
temperatuuril pesta (v.a mäluvahust padjad, millel võib pesta 
vaid katet), mistõttu padjad on hea valik neile, kel on allergia 
tolmulestade vastu. Enamgi veel, padjad kuivavad pärast pesu 
kiiresti. Osal patjadest on mikrokiust täidis, mis on kaalult kerge 
ja pehme nagu udusuled. 

Osa on valmistatud mäluvahust, mis vormub sinu keha järgi, 
tagades lisatoe. Osa meie patjadest sisaldab lyocell-kiudu, 
mis on tselluloosist toodetud tselluloosikiud. Lisaks sellele, et 
lyocell-kiud jagab polüester-patjadega pesemisel samu positi-
ivseid omadusi, see ka hingab hästi ning imab niiskust ja juhib 
selle kehast eemale.

SÜNTEETILISED/TEHISKIUST PADJAD 

GRÖNAMARANT padjad

Hooldusjuhised

    

• Tagab kuiva ja mugava magamiskeskkonna, sest 
Lyocell/puuvillane kangas hingab hästi ning aitab 
õhul ringi käia ja niiskusel aurustuda.

• Kõrge ja lihtsasti hooldatav padi, mis on valmistatud 
pehmest dobby-stiilis kootud puuvillasest kangast, 
täidetud ümbertöödeldud allikatest pärinevate 
õõneskiududega.

• Tänu kahekordsetele torudele on “taskud” suuremad 
ja nende täidis liigub rohkem ringi. See suurendab 
padja pakutavat tuge.

• Padi on masinas pestav, 60°C, see temperatuur 
hävitab tolmulestad.

• Kanga tihedus 252.

Materjal
Padjakaitse: 100% puuvill
Taskutäidis: 100% polüester
Vooder: 100% polüpropüleen
Täidis: 100 % polüester (100% ümbertöödeldud)

VILDKORN padjad

Hooldusjuhised

    

• Kõrge ja lihtsasti hooldatav padi, mis on valmistatud 
polüestri- ja puuvillasegusest kangast ja täidetud 
ümbertöödeldud polüestrist kuulidega.

• Padi on masinas pestav, 60°C, see temperatuur 
hävitab tolmulestad.

• Kanga tihedus 186.
• Võib täiendada padjakaitsega, mis kaitseb patja plek-

kide ja määrdumise eest.

Materjal
Täidis: 100% polüester
Kangas: 65% polüester, 35% puuvill

50×60 cm 204.604.11 14,99 €

Padi madal

Vali see padi, kui sulle meeldib magada kõhuli ja vajad 
madalamat patja, mis laseb peal ja selgrool olla ühel 
joonel.

Täidise kaal (50×60 cm) 410 g
50×60 cm 904.605.87 4,49 €

Vali see padi, kui sulle meeldib magada küljel või selili, 
sest siis on sul vaja kõrgemat patja.

Täidise kaal (50×60 cm) 550 g
50×60 cm 904.605.68 4,99 €

ROSENSKÄRM padjad

Hooldusjuhised
Padjakate:

    
Sisu:

    

•  Kui sulle meeldib magada külili, kasuta selle padja 
kõrgemat poolt, ning kui sulle meeldib magada selili, 
kasuta madalamat poolt

• Hea valik tolmuallergia korral, sest padi on masin-
pestav 60° temperatuuril, mis hävitab tolmulestad.

• Kanga tihedus 236.
• Pehme kangast kate hingab hästi ja juhib niiskuse 

eemale.

Materjal
Kate: 99% polüester, 1% elastaan
Täidis: “Mäletav” poroloon, Poroloon
Sisemine kangas: 100% polüester

33×50 cm 904.443.66 14,99 €

Padjal on tuge pakkuv südamik, mida ümbritseb 
kohev täidis. Topelt kihid teevad padja mugavamaks 
ja pakuvad rohkem tuge. Puhas luksus, mida 
ümbritseb pehme, Dobby-koes puuvill.

Täidise kaal (50x60 cm) 340 g

Ergon. padi külili/selili magajale

Vali see padi, kui sulle meeldib magada küljel või 
selili, sest siis on sul vaja kõrgemat patja.

Täidise kaal (33×50 cm) 820 g

Padi kõrge

Padi kõrge
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SÜNTEETILISED/TEHISKIUST PADJAD

LAPPTÅTEL padjad

Hooldusjuhised

    

• Kiupallidest täidis on paindlik, õhurikas ja lihtsasti 
kohevaks aetav. 

• Hea valik tolmuallergia korral, sest padi on masin-
pestav 60° temperatuuril, mis hävitab tolmulestad.

• Kanga tihedus 176.
• Võib täiendada padjakaitsega, mis kaitseb patja plek-

kide ja määrdumise eest. 

Materjal
Täidis: 100% polüester
Kangas: 100% polüester

RUMSMALVA padjad

Hooldusjuhised
Kate:

    
Sisu:

    

• Rebitud mäluvaht on pehmem, kui tavaline mäluvaht 
ning selle rebitud tükid kohanduvad sinu pea ja kaela 
kujuga. Juhib ühtlasi eemale sooja õhu, asendades 
selle värske ja jaheda õhuga.

• Tepitud kate muudab padja eriti pehmeks ja see on 
eemaldatav, et saaksid seda lihtsamini hooldada.

• Kanga tihedus 186.

Ergon. padi külili/selili magajale
Külili magajatele; rebitud mäluvaht täidab ruumi sinu 
kaela ja õlgade vahel, andes sinu peale mugava toe.
Täidise kaal (50×60 cm) 585 g

PRAKTVÄDD padjad

Hooldusjuhised
Kate:

    
Sisu:

    

• Mäluvahust sisemus võtab vormi kehakontuuride 
järgi ning vähendab survet sinu peale, kaelale ja 
õlgadele.

• Katet on lihtne eemaldada ja pesumasinas pesta 60°C 
kraadi juures. See hoiab padja mõnusa ja värskena 
ning hävitab soovimatud tolmulestad.

• Peamiselt külili magajatele, kuna selle küljed lisavad 
padjale kõrgust, kuid toetavad samal ajal ka teisi 
magamispositsioone, kui öösel end liigutad.

• Kanga tihedus 336.
Padi madal

Vali see padi, kui sulle meeldib magada kõhuli ja vajad 
madalamat patja, mis laseb peal ja selgrool olla ühel 
joonel.

Täidise kaal (50×60 cm) 410 g
50×60 cm 104.603.84 3,49 €

Padi kõrge

Vali see padi, kui sulle meeldib magada küljel või selili, 
sest siis on sul vaja kõrgemat patja.

Täidise kaal (50×60 cm) 550 g
50×60 cm 404.603.68 3,99 € 50×60 cm 404.467.54 9,99 €

Ergonoomiline padi, küljel magajale
Vali see padi, kui sulle meeldib magada küljel või selili, 
sest siis on sul vaja kõrgemat patja.

Täidise kaal (43×56 cm) 1390 g

43×56 cm 204.467.31 59,99 €

Materjal
Kate: 100% puuvill
Taskutäidis: Polüestrist vateermaterjal
Vooder: 100% polüester
Täidis: “Mäletav” poroloon

Materjal
Padjakaitse: 65 % polüester, 35% puuvill
Polüestrist vateermaterjal, 100% polüpropüleen
Padi: 100% polüpropüleen, Poroloon
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ALL PARTS AND PRICES

Footstool with  
storage

Chaise longue Corner section 2-seat sofa 3-seat sofa

Width×Depth×Height in cm 90×70×43 90×163×83 232×91×83 190×95×83 228×95×83
Bed size in cm — — — —

Complete with cover

BORRED dark brown €000 €000 €000 €000 €000

BORRED grey-green €000 €000 €000 €000 €000

DANSBO dark grey €000 €000 €000 €000 €000

ISUNDA beige €000 €000 €000 €000 €000

ISUNDA brown €000 €000 €000 €000 €000

ISUNDA grey €000 €000 €000 €000 €000

ORRSTA light grey €000 €000 €000 €000 €000

Extra cover

BORRED dark brown €000 €000 €000 €000 €000

BORRED grey-green €000 €000 €000 €000 €000

DANSBO dark grey €000 €000 €000 €000 €000

ISUNDA beige €000 €000 €000 €000 €000

ISUNDA brown €000 €000 €000 €000 €000

ISUNDA grey €000 €000 €000 €000 €000

ORRSTA light grey €000 €000 €000 €000 €000

Complete with fixed leather cover

GRANN/BOMSTAD black €000 €000 €000 €000 €000

GRANN/BOMSTAD dark brown €000 €000 €000 €000 €000
 

Footstool 
with storage

Chaise longue Corner section Two-seat sofa Three-seat sofa

Width×Depth×Height in cm 90×70×43 90×163×83 232×91×83 190×95×83 228×95×83
Bed size in cm — — – — —

Complete with cover

ORRSTA light grey €000 €000 €000 €000 €000

BORRED dark brown €000 €000 €000 €000 €000

BORRED grey-green €000 €000 €000 €000 €000

HILLARED anthracite €000 €000 €000 €000 €000

HILLARED beige €000 €000 €000 €000 €000

HILLARED dark blue €000 €000 €000 €000 €000

Extra cover

ORRSTA light grey €000 €000 €000 €000 €000

BORRED dark brown €000 €000 €000 €000 €000

BORRED grey-green €000 €000 €000 €000 €000

HILLARED anthracite €000 €000 €000 €000 €000

HILLARED beige €000 €000 €000 €000 €000

HILLARED dark blue €000 €000 €000 €000 €000

Complete with fixed cover in leather and coated fabric

GRANN/BOMSTAD black €000 €000 €000 €000 €000

GRANN/BOMSTAD dark brown €000 €000 €000 €000 €000
 

SÜNTEETILISED/TEHISKIUST PADJAD

SKOGSFRAKEN padi

Hooldusjuhised

    

• Vali see padi, kui sulle meeldib magada küljel või 
selili, sest siis on sul vaja kõrgemat patja. 

• Tagab kuiva ja mugava magamiskeskkonna, sest 
Lyocell/puuvillane kangas hingab hästi ning aitab 
õhul ringi käia ja niiskusel aurustuda.

• Lõnga tihedus 236.
• Padi on masinas pestav, 60°C, see temperatuur 

hävitab tolmulestad.

Materjalid
Kangas: 55% lüotsell, 45% puuvill
Täidis: 100 % polüester õõneskiud 
(100%  ümbertöödeldud)

Padi madal

Madal, lihtsasti hooldatav padi puuvilla ja Lyocelli 
segust kangast, täidiseks taaskasutatud allikatest 
pärinevad õõneskiud

Täidise kaal (50×60 cm)  520 g
50×60 cm 504.605.46 7,99 €

Padi kõrge

Kõrge ja lihtsasti hooldatav puuvilla ja lyocell’i segusest 
kangast padi, mis on täidetud ümbertöödeldud allikat-
est pärinevate õõneskiududega

Täidise kaal (50×60 cm)  715 g
50×60 cm 504.605.27 9,99 €
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Naturaalsete patjade täidises on kasutatud udusulgi ja sulgi. 
Täidised on pehmed ja mugavad. Need hingavad ja imavad 
hästi niiskust. Udusuled on pehmed, kohevad ja kerged. Suled 
on vastupidavad ja pakuvad head tuge. See tähendab, et mida 

rohkem udusulgi padi sisaldab, seda pehmem ja kohevam see 
on. Patju võib 60° temperatuuril pesta, kuid mitte nii sageli 
kui sünteetilisi/tehiskiust patju. Valida saad pehmemate ja 
kõvemate patjade vahel.

NATURAALSED PADJAD

GULKAVLE padjad

Hooldusjuhised

    

• Tagab kuiva ja mugava magamiskeskkonna, sest 
Lyocell/puuvillane kangas hingab hästi ning aitab 
õhul ringi käia ja niiskusel aurustuda.

• Pehme puuvillane kangas ning kohev sulgedest ja 
udusulgedest täidis tagavad ühtlase temperatuuri, et 
saaksid terve öö mugavalt magada.

• Padi on masinpestav 60° temperatuuril, mis hävitab 
tolmulestad.

• Kanga tihedus 252.
• Võib täiendada padjakaitsega, mis kaitseb patja plek-

kide ja määrdumise eest.

Materjal
Täidis: 60% pardi udusuled, 40% pardisuled
Kangas: 100% puuvill

LUNDTRAV padjad

Hooldusjuhised

    

• Tagab kuiva ja mugava magamiskeskkonna, sest 
Lyocell/puuvillane kangas hingab hästi ning aitab 
õhul ringi käia ja niiskusel aurustuda. 

• Sulgedest/udusulgedest täidis kui ka puuvillane 
kangas hingavad ja lasevad õhul ringi käia, tagades 
seega ühtlase magamistemperatuuri. 

• Padi on masinpestav 60° temperatuuril, mis hävitab 
tolmulestad.

• Kanga tihedus 252.
• Võib täiendada padjakaitsega, mis kaitseb patja plek-

kide ja määrdumise eest.

Materjal
Täidis: 90% pardisuled, 10% pardi udusuled
Kangas: 100% puuvill

Padi madal

Vali see padi, kui sulle meeldib magada kõhuli ja vajad 
madalamat patja, mis laseb peal ja selgrool olla ühel 
joonel.

Täidise kaal (50×60 cm) 545 g
50×60 cm 004.603.13 36,99 €

Padi kõrge

Vali see padi, kui sulle meeldib magada küljel või selili, 
sest siis on sul vaja kõrgemat patja.

Täidise kaal (50×60 cm) 700 g
50×60 cm 204.602.94 39,99 €

Padi madal

Vali see padi, kui sulle meeldib magada kõhuli ja vajad 
madalamat patja, mis laseb peal ja selgrool olla ühel 
joonel.

Täidise kaal (50×60 cm) 670 g
50×60 cm 004.602.85 9,99 €

Padi kõrge

Vali see padi, kui sulle meeldib magada küljel või selili, 
sest siis on sul vaja kõrgemat patja.

Täidise kaal (50×60 cm) 800 g
50×60 cm 004.602.52 12,99 €

 
BERGVEN padjad

Hooldusjuhised

    

• Padja pardi sulgedest ja udusulgedest südamikku 
ümbritsev pehme sulgedest ja udusulgedest täidis. 
See pakub head tuge ja leevendab kaelale ja õlgadele 
avalduvat survet, aidates sul lõõgastuda.

• Tänu kahekordsetele torudele on “taskud” suuremad 
ja nende täidis liigub rohkem ringi. See suurendab 
padja pakutavat tuge

• Tagab kuiva ja mugava magamiskeskkonna, sest 
Lyocell/puuvillane kangas hingab hästi ning aitab 
õhul ringi käia ja niiskusel aurustuda.

• Kangatihedus: 351.
• Padi on masinas pestav, 60°C, see temperatuur 

hävitab tolmulestad.

Materjalid
Kangas: 100% puuvill
Välimine täidis: 90% pardi udusulgi, 10% pardi sulgi
Sisemine täidis: 60% pardi udusulgi, 40% pardi sulgi

Padi madal

Madal padi pehmest Dobby-koes puuvillast, täidiseks 
pardi suled ja udusuled

Täidise kaal (50×60 cm) 505 g
50×60 cm 804.602.34 49,99 €

Padi kõrge

Kõrge padi pehmest Dobby-koes puuvillast, täidiseks 
pardi suled ja udusuled.

Täidise kaal (50×60 cm) 730 g
50×60 cm 004.602.14 59,99 €
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Padjakaitse aitab sul hoida oma padi värske ja puhas. 
Samuti pikendab see padja eluiga, sest padja asemel 
pesed padjakaitset, mistõttu teed seda ilmselt sagedamini. 
Padjakaitseid on lihtne eemaldada ja tagasi panna ning 

need võtavad pesumasinas vähem ruumi. Saadaval on eri 
omadustega kaitseid, mis sobivad erinevate vajaduste ja 
eelarvetega.

PADJAKAITSED

ROSENVIAL padjakaitse

Hooldusjuhised

    

• Vateeritud padjakaitse; eri materjalide segust kan-
gas, mis annab jahutava tunde, ja täidis, mis pärineb 
suuremas osas taaskasutatud allikatest.

• Täidis sisaldab pisikesi vahas immutatud kiude, mis 
imavad üleliigse soojuse endasse, kui kehatemper-
atuur tõuseb ja vabastavad selle, kui kehatemper-
atuur taas langeb. Tagab ühtlase temperatuuri ja 
hea une.

• Padjakaitset võib pesta masinas 40°C juures.

Materjal
Täidis: 10% viskoos, 90% polüeste
Pealiskangas: 51.5% polüetüleen, 48.5 % polüester
Vooder: Mittekootud polüpropüleen
Taguse kangas: 35% puuvill, 65 % polüester

ÄNGSKORN padjakaitses

Hooldusjuhised

    

• Vateeritud padjakaitse; Lyocelli ja puuvilla segust 
kangas ning Lyocellist ja polüestrist täidis.

• Tagab kuiva ja mugava magamiskeskkonna, sest nii 
kangas kui ka täidis sisaldavad Lyocell-kiude, mis 
imavad niiskust.

• Hea valik tolmuallergia korral, sest kaitse on masin-
pestav 60° temperatuuril, mis hävitab tolmulestad.

Materjal
Täidis: 50% lüotsell, 50% polüester
Pealiskangas: 55% lüotsell, 45% puuvill
Vooder: 100% polüpropüleen

LUDDROS padjakaitse

Hooldusjuhised

    

• Padjakaitse polüestri ja puuvilla segust valmistatud 
kangast ja polüestrist täidis.

• Hea valik tolmuallergia korral, sest kaitse on masin-
pestav 60° temperatuuril, mis hävitab tolmulestad.

Materjal
Täidis: 85 % polüester õõneskiud, 15 % polüester 
täiskiud
Kangas: 52% polüester, 48% puuvill
Vooder: 100% polüpropüleen

50×60 cm 204.628.01 12,99 €

50×60 cm 104.620.19 7,99 €
50×60 cm 704.616.77 2,69 €
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Sünteetiliste/tehiskiust tekkide täitematerjalina on kasutatud 
polüestrit ja lyocell-kiudu. Sünteetilisi/tehiskiust tekke on väga 
lihtne hooldada. Need on masinpestavad 60° temperatuuril, 
mis teeb neist hea valiku tolmuallergia korral. Lisaks kuivavad 
need pärast pesu kiiresti. Osal tekkidest on mikrofiibertäidis, 
mis on kerge ja äärmiselt pehme nagu udusuled. Osa tekkidest 
sisaldab lyocell-kiudu, tselluloosist toodetud tselluloosikiudu. 

Lisaks sellele, et lyocell-kiud jagab polüester-patjadega 
pesemisel samu positiivseid omadusi, see ka hingab hästi ning 
imab ja juhib eemale niiskust. Võimalik on valida jahedamate ja 
soojemate tekkide vahel. Saadaval on ka eriti soe tekk, mis on 
mõeldud kasutamiseks külma ilmaga kuudel.

SÜNTEETILISED/TEHISKIUST TEKID

STRANDMOLKE tekid

Hooldusjuhised

    

• Kerge, soe ja lihtsasti hooldatav tekk pehmest kan-
gastelgedel kootud puuvillast, täidiseks taaskasu-
tatud õõneskiud.

• Hea valik, kui tunned magades tihti palavust.
• Kerged pehmed kiud säilitavad oma kuju ja isolat-

sioonivõime, mis võimaldab kehal hingata ja kogu öö 
jooksul ühtlast temperatuuri hoida.

• Hea valik tolmuallergia korral, sest tekk on masin-
pestav 60° temperatuuril, mis hävitab tolmulestad. 

• Kanga tihedus 252.

Materjal
Täidis: 100 % polüester õõneskiud (100% üm-
bertöödeldud)
Kangas: 100% puuvill

 Kergelt soe

Täidise kaal (150×200 cm): 510 g
150×200 cm 204.571.97 49,99 €
200×200 cm 004.572.02 59,99 €
240x220 cm 904.572.07 79,99 €

Soe
Täidise kaal (150×200 cm): 900 g
150×200 cm 304.591.91 49,99 €
200×200 cm 404.591.95 59,99 €
240x220 cm 604.591.99 79,99 €

SMÅSPORRE tekid

Hooldusjuhised

    

• Kerge, soe ja lihtsasti hooldatav tekk puuvilla ja 
polüestri segust, täidiseks taaskasutatud õõneskiud.

• Hea valik tolmuallergia korral, sest tekk on masin-
pestav 60° temperatuuril, mis hävitab tolmulestad.

• Kanga tihedus 186.

Materjal
Täidis: 100 % polüester õõneskiud (100% üm-
bertöödeldud)
Kangas: 35% puuvill, 65 % polüester (100% üm-
bertöödeldud

STJÄRNBRÄCKA tekid

Hooldusjuhised

    

• Lyocell-kiust/puuvillane kangas hingab hästi ja hoiab 
sind mugavalt kuivas, polüester/Lyocell-kiust täidis 
aga on pehme ja kohev.

• Tekk sisaldab Lyocell-kiude, mis imavad niiskust 
ja hingavad hästi, tagades magamisel kuivuse ja 
mugavuse.

• Hea valik tolmuallergia korral, sest tekk on masin-
pestav 60° temperatuuril, mis hävitab tolmulestad.

• Kanga tihedus 236.

Materjal
Täidis: 50 % polüester õõneskiud (100% üm-
bertöödeldud), 50% lüotsell
Kangas: 55% lüotsell, 45% puuvill Kergelt soe

Täidise kaal (150×200 cm): 450 g
150×200 cm 704.570.05 14,99 €
200×200 cm 704.570.10 19,99 €
240×220 cm 404.570.16 25,99 €

Soe
Täidise kaal (150×200 cm): 840 g
150×200 cm 704.579.77 19,99 €
200×200 cm 504.579.83 25,99 €
240×220 cm 404.579.88 35,99 €

Väga soe
Täidise kaal (150×200 cm): 1500 g
150×200 cm 404.584.26 25,99 €
200×200 cm 404.584.31 29,99 €
240x220 cm 304.584.36 39,99 €

Tekk igaks aastaajaks
Täidise kaal 1 450 g 
Täidise kaal 2 840 g 
Kogukaal  1                  1080 g 
Kogukaal  2                  1470 g  

150×200 cm 904.585.89 39,99 €
200×200 cm 704.585.85 49,99 €
240×220 cm 604.585.81 59,99 €

Kergelt soe

Täidise kaal  (150×200 cm): 510 g
150×200 cm 404.571.20 24,99 €
200×200 cm 304.571.25 29,99 €
240×220 cm 304.571.30 39,99 €

Soe
Täidise kaal  (150×200 cm): 960 g
150×200 cm 204.580.88 29,99 €
200×200 cm 204.580.93 39,99 €
240×220 cm 104.580.98 59,99 €

Väga soe

Täidise kaal (150×200 cm): 1500 g
150×200 cm 504.586.33 39,99 €
200×200 cm 404.586.38 49,99 €

240×220 cm 404.586.43 69,99 €

Tekk igaks aastaajaks
Täidise kaal  1 510 g 
Täidise kaal 2 960 g 
Kogukaal  1     1390 g 
Kogukaal  2                         1840 g 

150×200 cm 004.590.03 79,99 €
200×200 cm 304.590.06 89,99 €
240×220 cm 704.590.09 119 €
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SÜNTEETILISED/TEHISKIUST TEKID

Kergelt soe

Täidise kaal (150×200 cm): 300 g
150×200 cm 004.570.61 7,99 €
200×200 cm 904.570.66 9,99 €
240x220 cm 904.570.71 12,99 €

SÄFFEROT tekk

Hooldusjuhised

    

• Kerged pehmed kiud säilitavad oma kuju ja isolat-
sioonivõime, mis võimaldab kehal hingata ja kogu öö 
jooksul ühtlast temperatuuri hoida.

• Hea valik tolmuallergia korral, sest tekk on masin-
pestav 60° temperatuuril, mis hävitab tolmulestad.

• Kanga tihedus 176.

Materjal
Täidis: 100 % polüester õõneskiud (100% üm-
bertöödeldud)
Kangas: 100% polüester
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Naturaalsete tekkide täidises on kasutatud pardisulgi ja pardi 
udusulgi. Need täidised on looduslikud isolaatorid. Need 
hingavad ja imavad hästi niiskust. Udusuled on pehmed, 
kohevad ja kerged. Suled on vastupidavad ja rasked. See 
tähendab, et mida rohkem udusulgi tekk sisaldab, seda 
pehmem ja kergem see on. 

Naturaalseid tekke võib 60° temperatuuril pesta, kuid mitte nii 
sageli kui sünteetilisi/tehiskiust tekke. Võid valida jahedamate 
ja soojemate tekkide vahel. Saadaval on ka eriti soe tekk, mis on 
mõeldud kasutamiseks külma ilmaga kuudel.

NATURAALSED TEKID

FJÄLLBRÄCKA tekid

Hooldusjuhised

    

• Soe tekk pehme puuvillakatte ja taaskasutatud 
sulgedest ja udusulgedest täidisega.

• Pehme ja mugav; õmblus hoiab täidise paigal.
• Puuvillane kangas ja kohev pardi sulgedest/udu-

sulgedest täidis hingab ja imab niiskust, et sina 
saaksid öö läbi meeldivat temperatuuri nautida.

• Tekk on masinpestav 60° temperatuuril, mis hävitab 
tolmulestad.

• Kanga tihedus 252.

Materjal
Täidis: 60% pardi udusulgi, 40% pardi sulgi
Kangas: 100% puuvill

FJÄLLARNIKA tekid

Hooldusjuhised

    

• Soe tekk pehme puuvillakatte ja taaskasutatud 
sulgedest ja udusulgedest täidisega.

• Mugav; õmblus hoiab täidise paigal. Puuvillane 
kangas ja kohev pardi sulgedest/udusulgedest täidis 
hingab ja imab niiskust, et sina saaksid öö läbi meeld-
ivat temperatuuri nautida.

• Tekk on masinpestav 60° temperatuuril, mis hävitab 
tolmulestad.

• Kanga tihedus 252.

Materjal
Täidis: 90% pardi sulgi, 10% pardi udusulgi
Kangas: 100% puuvill

Soe
Täidise kaal (150×200 cm): 520 g
150×200 cm 704.585.28 59,99 €

200×200 cm 704.585.33 79,99 €
240×220 cm 604.585.38 99 €

Kergelt soe

Täidise kaal (150×200 cm): 515 g
150×200 cm 004.574.57 24,99 €
200×200 cm 004.574.62 29,99 €
240x220 cm 904.574.67 39,99 €

Soe
Täidise kaal (150×200 cm): 970 g
150×200 cm 204.590.35 29,99 €
200×200 cm 804.590.42 39,99 €
240x220 cm 704.590.47 59,99 €
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