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Kalbant apie čiužinius, galima drąsiai teigti „kas tinka 
vienam, nebūtinai tiks kitam“, todėl IKEA parduotuvėje 
yra čiužinių kiekvienam – tiek pagal čiužinio savybes, 
tiek pagal kainą. Juk geriausias čiužinys yra tas, kuris 
patogiausias jums.
Mums rūpi jūsų miego kokybė, kuri priklauso ne tik nuo 
čiužinio, todėl siūlome puikių pagalvių, antklodžių ir 
čiužinių apsaugų.

Daugeliui IKEA čiužinių taikoma 25 metų garantija 
gamybos ir medžiagų defektams. Daugiau apie 
garantines sąlygas skaitykite interneto svetainėje 
www.IKEA.lt arba teiraukitės Pirkėjų aptarnavimo 
skyriaus darbuotojų.

Visapusis patogumas

Tam, kad gerai išsimiegotume, reikia ne tik patogaus 
čiužinio, todėl IKEA parduotuvėje rasite ir antčiužinių, 
antklodžių, pagalvių bei pagalvių apsauginių užvalkalų. 
Rinkdamiesi čiužinį, išbandykite patikusį su skirtingomis 
pagalvėmis – neskubėkite, atsigulkite ir įsitaisykite taip, 
kaip įprastai darote namuose. Pamatysite, kad atrasti 
tinkamiausią derinį yra gana paprasta. 
Na, o lengva, tinkamo šiltumo antklodė yra paskutinis 
akcentas, užtikrinantis gerą poilsį ir ramų miegą.

Svarbiausia, kaip jūs jaučiatės ant čiužinio, tad 
drąsiai išbandykite įvairius jų modelius parduotuvėje. 
Galiausiai, parsivežkite čiužinį namo tą pačią dieną ir 
miegokite ant jo iki 90 naktų. Jei čiužinys nepateisins 
lūkesčių, grąžinkite mums ir rinkitės kitą.

Parsivežkite patys arba užsisakykite mūsų 
paslaugą

Čiužiniai patogiai supakuoti į ritinį, kad būtų paprasta 
parsivežti patiems. Jei pageidausite, už papildomą 
mokestį atvešime čiužinį jums į namus. Apie šią ir 
kitas IKEA teikiamas paslaugas skaitykite interneto 
svetainėje arba teiraukitės parduotuvėje.

Kai parsivežate čiužinį namo

Prieš naudojant pirmą kartą
Iš pradžių čiužinys gali būti kietokas, tačiau per mėnesį 
kūnas pripras prie čiužinio, o čiužinys prisitaikys prie 
kūno. Susuktas į ritinį čiužinys atgaus savo formą 
panaudojus jį 3–4 dienas.
Visos naujos medžiagos turi savotišką kvapą, kuris 
palaipsniui išnyksta. Vėdinkite čiužinį, kad kvapas 
išnyktų greičiau.

Priežiūra ir valymas

Naudokite čiužinį su apsauga (10 p.). Taip bus 
higieniškiau, nes čiužinio apsaugą galima lengvai nuimti 
ir išskalbti. Kaip, beje, ir nuimamus čiužinių užvalkalus.
Jei jūsų čiužinys yra be užvalkalo, atsiradusias dėmes
valykite baldų apmušalų priežiūros priemonėmis.
Laikui bėgant net ir patys geriausi čiužiniai tampa šiek 
tiek nepatogūs, visuose prisikaupia dulkių ir erkučių, 
todėl patartina čiužinius keisti kas 8–10 metų.

Labos nakties, gero poilsio! 
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Putų poliuretano ar spyruoklinis čiužinys?
Galime pasiūlyti įvairių čiužinių, todėl prieš perkant, pravartu apsvarstyti, 
kokie yra jūsų poreikiai ir norai. Rinkitės atsižvelgdami į juos.

1

2

3 Kokybiškas miegas
Čiužinys tiesiog privalo būti patogus, todėl išdrįskite išbandyti dar parduotuvėje. 
Nusivilkite striukę, nusiaukite batus ir atsigulkite įprasta miegojimo poza – šitokiu 
būdu įsitikinsite, ar gerai jaučiatės ant čiužinio, pajausite, ar jis tinkamai prisitaiko 
prie kūno.

Finansinės galimybės
IKEA parduotuvėje yra čiužinių kiekvienam: nuo įprastų iki aukščiausios kokybės, 
pagamintų iš natūralių medžiagų. Galime užtikrinti – visi jie sukurti tam, kad 
patogiai išmiegotumėte kasnakt.

Nutarus, kokiomis savybėmis turi pasižymėti 
čiužinys, išsirinkti lengviau.
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Ženklinimas – sutartiniai ženklai
Toliau pateikiame naudojamų sutartinių ženklų aprašymus.

Kietas čiužinys
Skirtas mėgstantiems miegoti ant kieto paviršiaus.

Vidutinio kietumo čiužinys
Skirtas mėgstantiems miegoti ant vidutinio kietumo 
paviršiaus.

Natūralios medžiagos
Natūralūs pluoštai yra laidūs orui, nekaupia drėgmės, 
todėl miegoti būna nei per karšta, nei per šalta. 
Dažniausiai čiužinių gamyboje naudojama vilna ir 
medvilnė, rečiau – natūralus lateksas ir kokoso 
pluoštas.

Papildomas užpildo sluoksnis
Dar daugiau patogumo suteikia papildomas viršutinis 
minkšto užpildo sluoksnis.

Komforto zonos
Čiužinys suteikia atramą kūnui kaip tik ten, kur reikia – 
minkštesnis pečių ir klubų srityse, tačiau tvirtas kaklo 
ir strėnų srityse.

Kišeninės spyruoklės
Kiekviena spyruoklė prisitaiko prie jūsų kūno ir judesių. 

Spyruoklės „Bonnell“
Greitai reaguoja į kūno padėties pasikeitimą,
suteikdamos tinkamą atramą, atpalaiduoja visą kūną.

Natūralus lateksas
Minkšta, elastinga natūrali medžiaga. Lateksinis 
čiužinys prisitaiko prie gulinčiojo kūno padėties, todėl 
kūno svoris tolygiai paskirstomas, mažėja raumenų 
įtampa, suteikiama tiksli atrama ten, kur reikia.

Viskoelastinis putų poliuretanas 
Elastinga medžiaga, kuri reaguodama į šilumą keičia 
kietumą. Šios medžiagos čiužiniai prisitaiko prie kūno, 
tolygiai paskirsto svorį, taigi raumenys gali visiškai 
atsipalaiduoti.

Putų poliuretanas
Užtikrina visapusę atramą ir komfortą.

Supakuotas į ritinį
Paprasta parsivežti ir laikyti atokiai, kai nenaudojamas.

Skalbti 60 ˚C temperatūroje
Čiužinio užvalkalą rekomenduojama skalbti nurodytos 
temperatūros vandenyje, kad žūtų dulkių erkutės. 
Galima dažnai skalbti. 

25 metų garantija
Daugumai IKEA čiužinių ir lovos grotelių pagrindų 
taikoma 25 metų garantija medžiagų ir gamybos 
defektams. Daugiau apie sąlygas žr. garantijos 
brošiūroje.
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Spyruokliniai čiužiniai
Spyruokliniai čiužiniai tolygiai paskirsto gulinčiojo kūno svorį, kad nebūtų spaudimo į kūną ir raumenys galėtų
atsipalaiduoti. Atviros konstrukcijos spyruoklių blokas laidus orui, taigi čiužinys nekaupia drėgmės, miegoti
maloniai vėsu. Kitas privalumas – spyruokliniai čiužiniai yra ypač patvarūs. Kalbant apie asmeninį komfortą,
priderinus antčiužinį ir lovos grotelių pagrindą arba čiužinio pagrindą, galima patobulinti net patogiausią čiužinį.

HAFSLO spyruoklinis čiužinys, 
smėlio spalvos.

Spyruoklės 
„Bonnell“

25 metų 
garantija

Supakuotas į 
ritinį

• Spyruoklės „Bonnell“ užtikrina čiužinio standumą 
ir tinkamą atramą kūnui, kad pabustumėte 
pailsėję;

• Čiužinio nereikia vartyti;
• Supakuotas į ritinį, todėl patogu parsivežti;
• Storis – 18 cm;
• Spyruoklės: 2,2 mm spyruoklės „Bonnell“,         

13 cm aukščio; 127 spyruoklės/m²;
• Užpildas: kietas: putų poliuretanas (30 mm, 

28 kg/m³); tvirtas veltininis įdėklas (6 mm, 
1000 g/m²); vidutinio kietumo: putų poliuretanas 
(30 mm, 25 kg/m³); poliesterinis vatalinas 
(8 mm, 300 g/m³);

• Kamšalas – poliesterinis pluoštas (7 mm);
• Audinys: 75 % medvilnės, 25 % poliesterio.

  Kietas

90×200 cm 802.444.76 69 €
140×200 cm 602.444.63  109 €
160×200 cm 502.444.68 119 €

  Vidutinio kietumo
90×200 cm 902.444.09 69 €
140×200 cm 602.443.64 109 €
160×200 cm 802.443.82 119 €

HAMARVIK spyruoklinis čiužinys, 
šviesiai pilkas.

Papildomas 
užpildas

Supakuotas į 
ritinį

Spyruoklės 
„Bonnell“

25 metų 
garantija

• Spyruoklės „Bonnell“ užtikrina čiužinio standumą 
ir tinkamą atramą kūnui, kad pabustumėte 
pailsėję;

• Storas minkšto užpildo sluoksnis suteikia 
papildomą atramą, atpalaiduoja;

• Tamprus išorinis audinys nevaržo judesių,       
sustiprina čiužinio savybes; 

• Supakuotas į ritinį, todėl patogu parsivežti;
• Storis – 21 cm;
• Spyruoklės: 2,2 mm spyruoklės „Bonnell“,      

14,5 cm aukščio; 127 spyruoklės/m²;
• Užpildas: kietas: putų poliuretanas (40 mm, 

28 kg/m³), tvirtas veltininis įdėklas (6 mm, 
1000 g/m²); vidutinio kietumo: putų poliuretanas 
(40 mm, 25 kg/m³), minkštas veltininis įdėklas 
(5 mm, 500 g/m³);

• Kamšalas: poliesterinis pluoštas (25 mm), 
putų poliuretanas (5 mm, 25 kg/m³);

• Audinys: 75 % medvilnės, 25 % poliesterio.

  Kietas

90×200 cm 502.445.00 89,99 €
140×200 cm 502.444.87 129 €
160×200 cm 502.444.92 149 €

  Vidutinio kietumo
90×200 cm 102.444.08 89,99 €
140×200 cm 302.443.65 129 €
160×200 cm 002.443.81 149 €

Papildomas 
užpildas

Supakuotas į 
ritinį

Spyruoklės 
„Bonnell“

25 metų 
garantija

HUSVIKA spyruoklinis čiužinys.

• Čiužinys su spyruoklėmis „Bonnell“ yra skirtas 
kušetėms ir vaikiškoms prailginamoms lovoms. 

• Spyruoklės „Bonnell“ užtikrina tinkamą atramą 
visam kūnui.

•  Tamprus čiužinio užvalkalas nevaržo judesių, 
suteikia dar daugiau patogumo.

• Čiužinys pritaikytas vaikams, todėl užtrauktukas 
yra be traukimo detalės, kad būtų saugiau: nėra 
smulkių detalių, kurias galėtų praryti, ir negalės 
atsegti užvalkalo.

• Supakuotas į ritinį, todėl patogu parsivežti;
•  Storis: 12 cm

 Kietas
80×200 cm 903.188.67 95 €
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HYLLESTAD kišeninių spyruoklių 
čiužinys, baltas.

Papildomas 
užpildas

Viskoelastinis 
putų 
poliuretanas

Spyruoklės 
„Bonnell“

25 metų 
garantija

Lateksas

• Labiau atsipalaiduosite ir pailsėsite, nes 
viskoelastinis putų poliuretanas (kietas) arba 
lateksas (vidutinio kietumo) prisitaiko prie kūno, 
mažina raumenų įtampą.

• Tinkama atrama, kur jos labiausiai reikia: 
kiekviena kišeninė spyruoklė veikia atskirai, 
prisitaikydama ir atkartodama kūno judesius.

• Netrikdysite savo antrosios pusės miego, nes 
kišeninės spyruoklės neperduoda judesių greta 
gulinčiam.

• Gausus užpildo sluoksnis, kad būtų minkšta ir 
patogu gulėti.

• Tamprus čiužinio audinys nevaržo judesių.
• Čiužinio nereikia vartyti.
• Storis – 27 cm.

  Kietas

90×200 cm 104.257.91 189 €
140×200 cm 404.258.55 259 €
160×200 cm 004.258.57 299 €
180×200 cm 604.258.59 319 €

  Vidutinio kietumo
90×200 cm 904.257.92 189 €
140×200 cm 204.258.56 259 €
160×200 cm 804.258.58 299 €
180×200 cm 404.258.60 319 €

HOKKÅSEN kišeninių spyruoklių 
čiužinys, baltas.

Papildomas 
užpildas Lateksas

Spyruoklės 
„Bonnell“

Viskoelastinis 
putų 
poliuretanas

25 metų 
garantija

• Labiau atsipalaiduosite ir pailsėsite, nes viskoe-
lastinis putų poliuretanas (kietas) arba lateksas 
(vidutinio kietumo) prisitaiko prie kūno, mažina 
raumenų įtampą.

• Minkštas mažų kišeninių spyruoklių sluoksnis 
atkartoja kūno linkius, todėl gulėti ypač patogu.

• Tinkama atrama, kur jos labiausiai reikia: kiekv-
iena kišeninė spyruoklė veikia atskirai, prisitaiky-
dama ir atkartodama kūno judesius.

• Netrikdysite savo antrosios pusės miego, nes 
kišeninės spyruoklės neperduoda judesių greta 
gulinčiam.

• Gausus užpildo sluoksnis – minkštas ir patogus.
• Tamprus čiužinio audinys nevaržo judesių.
• Čiužinio nereikia vartyti.
• Storis – 31 cm.

  Kietas

140×200 cm 604.259.39 329 €
160×200 cm 204.259.41 349 €
180×200 cm 804.259.43 369 €

  Vidutinio kietumo
140×200 cm 404.259.40 329 €
160×200 cm 004.259.42 349 €
180×200 cm 604.259.44 369 €

HÖVÅG kišeninių spyruoklių 
čiužinys, tamsiai pilkas.

Papildomas 
užpildas

Supakuotas į 
ritinį

Spyruoklės 
„Bonnell“

25 metų 
garantija

• Spyruoklės įvilktos į atskirus maišelius ir veikia 
nepriklausomai viena nuo kitos, kad tiksliai 
išsigaubtų pagal gulinčiojo kūno kontūrus; 

• Storas minkšto užpildo sluoksnis suteikia 
tinkamą atramą, atpalaiduoja;

• Tamprus išorinis audinys nevaržo judesių,      
sustiprina čiužinio savybes; 

• Čiužinio nereikia vartyti;
• Supakuotas į ritinį, todėl patogu parsivežti;
• Storis – 24 cm;
• Spyruoklės: 1,7 mm kišeninės spyruoklės,         

15 cm aukščio; 229 spyruoklės/m²;
• Užpildas: kietas: putų poliuretanas (40 mm, 

28 kg/m³), tvirtas veltininis įdėklas (6 mm, 
1000 g/m²; vidutinio kietumo: putų poliuretanas 
(40 mm, 25 kg/m³), minkštas veltininis įdėklas 
(5 mm, 500 g/m³);

• Kamšalas: poliesterinis pluoštas (25 mm), putų 
poliuretanas (12 mm, 25 kg/m³);

• Audinys: 75 % medvilnės, 25 % poliesterio.

  Kietas

80×200 cm 102.445.21 119 €
90×200 cm 502.445.24 129 €
140×200 cm 202.445.11 175 €
160×200 cm 102.445.16 199 €
180×200 cm 502.445.19 229 €

  Vidutinio kietumo
80×200 cm 802.443.96 119 €
90×200 cm 702.444.10 129 €
140×200 cm 802.443.63 175 €
160×200 cm 202.443.80 199 €
180×200 cm 302.443.89 229 €
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HIDRASUND kišeninių spyruoklių 
čiužinys, natūralios spalvos.

Natūralios 
medžiagos Komforto zonos

Papildomas 
užpildas Lateksas

Kišeninės 
spyruoklės

25 metų 
garantija

• Natūralios medžiagos, pavyzdžiui, natūralus  
lateksas, kokosų pluoštas, medvilnė, vilna,  
lajocelis, užtikrina patogumą, išgarina drėgmę, 
palaiko miegoti malonią temperatūrą.

• Atrama kaip tik ten, kur jos labiausiai reikia, nes 
kiekviena kišeninė spyruoklė veikia individualiai, 
o jos visos kartu – idealiai atkartoja kūno 
judesius.

• Penkios komforto zonos užtikrina labai tikslią 
atramą kūnui, mažina įtampą pečių ir klubų 
srityse. 

• Sutvirtinti kraštai, kad galėtumėte drąsiai 
atsisėsti, o čiužinys neišsikreiptų. 

• Tamprus čiužinio užvalkalas nevaržo judesių, 
suteikia dar daugiau patogumo. 

• Arčiausiai kūno būsiantys audiniai siuvami iš 
ekologiškai užaugintos medvilnės. 

• Čiužinio kraštai aptraukti natūraliu, nebalintu 
ir nedažytu lininiu audiniu, todėl galimi subtilūs 
spalvos ir faktūros skirtumai. 

• Čiužinys laidus orui ir nekaupia drėgmės, nes 
jo apatinis sluoksnis pagamintas iš natūralaus 
kokosų pluošto. 

• Storis – 33 cm.

  Kietas

140×200 cm 103.726.79 499 €
160×200 cm 403.726.87 599 €
180×200 cm 403.726.92 699 €

  Vidutinio kietumo
140×200 cm 503.726.77 499 €
160×200 cm 803.726.85 599 €
180×200 cm 803.726.90 699 €
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Putų poliuretano čiužiniai
Minkšti ir elastingi putų poliuretano čiužiniai prisitaiko prie miegančiojo kūno padėties, tolygiai paskirsto svorį, 
suteikia tikslią atramą. Miegodami pailsėsite ir atsipalaiduosite, nes dings raumenų įtampa, stuburas bus 
taisyklingoje padėtyje, nesutriks kraujotaka. Vienas iš didžiausių putų poliuretano čiužinių privalumų - 
neperduodamas judesys šalia gulinčiam žmogui, kas ypač pravartu neramiai miegantiems.
Pritaikius tinkamas lovos pagrindo groteles, tarnaus ilgai ir kokybiškai.

MALFORS putų poliuretano 
čiužinys, baltas.

Putų
poliuretanas

Skalbti 60˚ C 
temperatūroje

Supakuotas į 
ritinį

25 metų 
garantija

• Elastingojo putų poliuretano čiužinys atkartoja 
gulinčiojo kūno padėtį ir gerina miego kokybę;

• Supakuotas į ritinį, todėl patogu parsivežti;
• Nuimamąjį užvalkalą galima skalbti skalbyklėje;
• Storis – 12 cm;
• Užpildas: kietas: putų poliuretanas (viršutinis 

sluoksnis 4 cm, 25 kg/m³; apatinis – 7 cm, 
25 kg/m³; vidutinio kietumo: putų poliuretanas   
(12 cm, 25 kg/m²);

• Kamšalas – poliesterinis pluoštas (200 g/m²);
• Audinys: 64 % medvilnės, 36 % poliesterio.

  Kietas
80×200 cm 002.723.07 57,99 €
90×200 cm 202.723.11 59,99 €
140×200 cm 502.723.00 89,99 €
160×200 cm 902.723.03 115 €

  Vidutinio kietumo
80×200 cm 102.722.84 57,99 €
90×200 cm 402.722.87 59,99 €
140×200 cm 702.722.76 89,99 €
160×200 cm 102.722.79 115 €

MOSHULT putų poliuretano 
čiužinys, baltas.

Putų
poliuretanas

Skalbti 60˚ C 
temperatūroje

Supakuotas į 
ritinį

25 metų 
garantija

• Elastingojo putų poliuretano čiužinys atkartoja 
gulinčiojo kūno padėtį ir gerina miego kokybę;

• Nuimamąjį užvalkalą galima skalbti skalbyklėje;
• Supakuotas į ritinį, todėl patogu parsivežti;
• Storis – 10 cm;
• Užpildas: putų poliuretanas (9 cm, 28 kg/m³);
• Kamšalas – poliesterinis pluoštas (200 g/m²);
• Audinys: 64 % medvilnės, 36 % poliesterio.

  Kietas
80×200 cm 102.723.35 44,99 €
90×200 cm 302.723.39 49,99 €
140×200 cm 802.723.27 79,99 €
160×200 cm 002.723.31 86,99 €

MALVIK putų poliuretano čiužinys, 
baltas.

Papildomas 
užpildas

Skalbti 60˚ C 
temperatūroje

Putų
poliuretanas

25 metų 
garantija

Supakuotas į 
ritinį

• Elastingojo putų poliuretano čiužinys atkartoja 
gulinčiojo kūno padėtį ir gerina miego kokybę;

• Storas minkšto užpildo sluoksnis suteikia  
tinkamą atramą, atpalaiduoja;

• Nuimamąjį užvalkalą galima skalbti skalbyklėje;
• Supakuotas į ritinį, todėl patogu parsivežti;
• Storis – 14 cm;
• Užpildas: kietas: putų poliuretanas (28 kg/m³); 

vidutinio kietumo: putų poliuretanas (28 kg/m³);
• Kamšalas – poliesterinis pluoštas (400 g/m²);
• Audinys: 64 % poliesterio, 36 % medvilnės.

  Kietas
90×200 cm 502.722.63 99 €
140×200 cm 802.722.52 149 €
160×200 cm 902.722.56 169 €

  Vidutinio kietumo
90×200 cm 202.722.45 99 €
140×200 cm 602.722.34 149 €
160×200 cm 902.722.37 169 €

Kietas 

Kietas 

Vidutinio 
kietumo

Vidutinio 
kietumo
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Antčiužiniai
Tiesiami ant čiužinio, kad būtų dar patogiau gulėti. Antčiužinis saugo čiužinį nuo dulkių ir purvo, jis ilgiau išliks tarsi 
naujas. Be to, antčiužinį paprasta vėdinti ir išlaikyti švarų, tad visada miegosite gaivioje, švarioje lovoje.

Supakuotas į 
ritinį

Skalbti 60˚ C 
temperatūroje
 

• Minkštas putų poliuretano užpildas;
• Apvilktas elastingu audiniu, kuris nekliudo judėti;
• Lengva palaikyti švarą, nes antčiužinio užvalkalą 

galima skalbti skalbyklėje;
• Supakuotas į ritinį – patogu parsivežti;
• Storis – 3,5 cm.

90×200 cm 302.982.40 49,99 €
140×200 cm 802.982.33 69,99 €
160×200 cm 302.982.35 89,99 €

Natūralios 
medžiagos Lateksas

Supakuotas į 
ritinį

• Natūralus lateksas pasižymi raumenis 
atpalaiduojančiomis savybėmis, todėl geriau 
pailsėsite.

• Natūralios medžiagos nekaupia drėgmės, ją 
išgarina, todėl palaikomas miegoti tinkamas 
mikroklimatas.

• Tamprus antčiužinio audinys nevaržo judesių.
• Antčiužinio audinys – 100 proc. medvilnės iš 

tvarių šaltinių. 
• Audinys antčiužinio kraštuose – natūralus 

nedažytas ir nebalintas linas.
• Paprasta parsivežti, nes susuktas į ritinį. 
• Storis – 6 cm.

140×200 cm 003.732.74 199 €
160×200 cm 103.732.78 219 €
180×200 cm 503.732.81 239 €

Viskoelastinis 
putų poliure-
tanas

Skalbti 60 ˚C 
temperatūroje

Supakuotas į 
ritinį

• Viskoelastinio putų poliuretano antčiužinis yra 
kietesnis nei įprasta, todėl ant jo gulint labiau 
atsipalaiduoja raumenys;

• Apvilktas elastingu audiniu, kuris nekliudo judėti;
• Lengva palaikyti švarą, nes antčiužinio užvalkalą 

galima skalbti skalbyklėje;
• Supakuotas į ritinį – patogu parsivežti;
• Storis – 8 cm.

140×200 cm 202.981.32 119 €
160×200 cm 802.981.34 129 €
180×200 cm 502.981.35 149 €

Lateksas
Supakuotas į 
ritinį

• Latekso ir vilnos užpildas yra minkštas, pasižymi 
raumenų įtampą mažinančiomis savybėmis, todėl 
atsipalaiduosite ir puikiai išmiegosite visą naktį;

• Apvilktas elastingu audiniu, kuris nekliudo judėti;
• Supakuotas į ritinį – patogu parsivežti;
• Storis – 7 cm.

140×200 cm 202.982.07 155 €
160×200 cm 802.982.09 175 €
180×200 cm 402.982.11 195 €

TALGJE antčiužinis.

TISTEDAL antčiužinis.

TUSSÖY antčiužinis.

TUSTNA antčiužinis.
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Didelio 
elastingumo 
putų poliure-
tanas

Skalbti 60 ˚C 
temperatūroje

Supakuotas į 
ritinį

• Didelio elastingumo putų poliuretano antčiužinis 
yra kietesnis, todėl ant jo gulint labiau 
atsipalaiduoja raumenys;

• Apvilktas elastingu audiniu, kuris nekliudo judėti;
• Lengva palaikyti švarą, nes antčiužinio užvalkalą 

galima skalbti skalbyklėje;
• Supakuotas į ritinį – patogu parsivežti;
• Storis – 5 cm.

90×200 cm 202.981.89 69 €
140×200 cm 702.981.82 99,99 €
160×200 cm 302.981.84 119 €

TUDDAL antčiužinis.
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Lovos grotelių pagrindai
IKEA lovos grotelių pagrindai pritaikyti spyruokliniams, putų poliuretano ir lateksiniams čiužiniams. Jų paskirtis –
tausoti čiužinį, kad jis ilgiau išsaugotų savo savybes, ir užtikrinti tvirtą atramą. Kai kurių grotelių lentjuostės yra
reguliuojamos, todėl galima pasirinkti norimą čiužinio kietumą.

LURÖY lovos grotelių pagrindas.

25 metų 
garantija

• 17 klijuoto medžio lentjuosčių prisitaiko prie 
kūno svorio ir padidina čiužinio lankstumą. 70×160 cm 502.850.91 10 €

70×200 cm 501.602.08 8 €
80×200 cm 301.602.09 9 €
90×200 cm 901.602.11 10 €

LÖNSET lovos grotelių pagrindas.

Komforto 
zonos

25 metų 
garantija

• 28 beržo lentjuostės prisitaiko prie kūno svorio  
ir padidina čiužinio lankstumą;

• Komforto zonos prisitaiko prie kiekvieno 
individualiai.

70×200 cm 702.787.06 35 €
80×200 cm 702.783.44 34,99 €
90×200 cm 902.783.43 34,99 €

LEIRSUND lovos grotelių pagrindas.

Komforto 
zonos

25 metų 
garantija

• 42 beržo lentjuostės prisitaiko prie kūno svorio  
ir padidina čiužinio lankstumą;

• Komforto zonos prisitaiko prie kiekvieno 
individualiai;

• 6 reguliuojamo tvirtumo lentjuostės.

80×200 cm 202.783.32 49,99 €
90×200 cm 002.783.33 50 €
140×200 cm 102.787.28 95 €
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Rekomenduojami deriniai

Lovos grotelių 
pagrindai

LURÖY LÖNSET LEIRSUND

Putų poliuretano 
čiužiniai

MOSHULT

MALFORS

MALVIK

Spyruokliniai 
čiužiniai

HAFSLO

HAMARVIK

HÖVÅG

HYLLESTAD

HIDRASUND



Čiužinių apsaugos
Saugo čiužinį nuo dėmių ir nešvarumų, todėl jis ilgiau išlieka tarsi naujas. Ją galima nuimti ir skalbti skalbyklėje. 
Galime pasiūlyti čiužinio apsaugų su užpildu, kuris suteikia patogumo ir minkštumo, sugeria bei išgarina
drėgmę.

ÄNGSVIDE čiužinio apsauga

Priežiūros instrukcijos

    

• Apsaugo čiužinį nuo dulkių ir purvo;
• Kampai su guma, todėl tvirtai laikosi ir 

nenuslysta;
• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 

nes galima skalbti skalbyklėje 60 °C vandenyje, 
kuriame erkutės žūsta.

Aprašymas
Užpildas: 100 % poliesterio.
Audinys: 52 % poliesterio, 48 % medvilnės.
Apačia: 100 % polipropileno.

80×200 cm 303.777.08 4,99 €
90×200 cm 802.810.44 7,99 €
140×200 cm 002.810.38 9,99 €
160×200 cm 602.810.40 12,99 €
180×200 cm 202.810.42 14,99 €

GÖKÄRT čiužinio apsauga

Priežiūros instrukcijos

    

• Apsaugo čiužinį nuo dulkių ir purvo;
• Vandens nepraleidžianti danga saugo čiužinį 

nuo drėgmės;
• Skirta iki 30 cm aukščio čiužiniams; 
• Kraštai apsiūti guma;
• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 

nes čiužinio apsaugą galima skalbti 60 °C 
temperatūroje, kurioje jos žūsta.

Aprašymas
Viršus: 80 % medvilnės, 20 % poliesterio.
Paviršiaus danga: poliuretanas.
Šonai: 55 % medvilnės, 45 % poliesterio.

90×200 cm 802.812.18 11,99 €
140×200 cm 102.812.12 18,99 €
160×200 cm 702.812.14 22,99 €
180×200 cm 202.812.16 27,99 €

KUNGSMYNTA čiužinio apsauga

Priežiūros instrukcijos

    

• Apsaugo čiužinį nuo dulkių ir purvo;
• Lajocelio ir medvilnės audinys puikiai sugeria 

ir išgarina drėgmę;
• Kampai apsiūti guma, todėl tvirtai laikosi ir 

nenuslysta;
• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 

nes galima skalbti skalbyklėje 60 °C vandenyje, 
kuriame erkutės žūsta.

Aprašymas
Užpildas: 50 % lajocelio, 50 % poliesterio.
Išorinis audinys: 55 % lajocelio, 45 % medvilnės.

80×200 cm 302.991.45 19,99 €
90×200 cm 502.555.55 19,99 €
140×200 cm 202.555.47 24,99 €
160×200 cm 602.555.50 34,99 €
180×200 cm 002.555.53 39,99 €

ROSENDUN čiužinio apsauga

Priežiūros instrukcijos

    

• Apsaugo čiužinį nuo dulkių ir purvo;
• Pasižymi temperatūros reguliavimo savybe,    

todėl miegoti nei per šilta, nei per šalta;
• Lajocelio ir medvilnės audinys puikiai sugeria 

ir išgarina drėgmę;
• Čiužinio apsaugos kampai su guma, todėl ji 

tvirtai laikosi ir nenuslysta;
• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 

nes galima skalbti skalbyklėje 60 °C vandenyje, 
kuriame erkutės žūsta.

Aprašymas
Užpildas: 50 % lajocelio, 50 % poliesterio.
Audinys: 55 % lajocelio, 45 % medvilnės.
Pamušalas: temperatūrą reguliuojantis neaustinis 
poliesteris.

90×200 cm 002.524.13 39,99 €
140×200 cm 902.524.04 44,99 €
160×200 cm 202.524.07 55 €
180×200 cm 602.524.10 64,99 €
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Natūralių ar dirbtinių medžiagų užpildas?
Pagalvių asortimentas IKEA parduotuvėje išties didelis. Galite rinktis iš pagalvių su natūraliu 
pūkų ar plunksnų užpildu arba dirbtiniu poliesterio, mikropluošto ar viskoelastinių putų užpildu. 

1

2

3 Pagalvės kietumas
Priderinkite tinkamą pagalvę prie čiužinio ir pajausite, kad yra tikrai geras miegas. Mažiems 
vaikams rekomenduojame minkštas pagalves, šiek tiek vyresniems – pagal pageidavimą. 
Nepamiršome ir pačių mažiausių. Jiems skirtų pagalvių rasite Vaikų IKEA skyriuje. Na, o 
pagalvių apsauginiai užvalkalai padės išlaikyti jas tvarkingas tarsi naujas kur kas ilgiau.

Antklodės šiltumas
Plona, storesnė ar labai stora antklodė – rinkitės tokią, kuri yra geriausia jums. Jei dažniausiai 
miegoti jums šalta, rekomenduojame storesnes antklodes, ir atvirkščiai. Vaikams tinkamiausios
yra lengvos, vidutinio storumo ar plonos antklodės, pagamintos iš dirbtinių pluoštų, 
nekaupiančios drėgmės. Tokias antklodes paprasta skalbti. Patiems mažiausiems skirtų 
antklodžių rasite Vaikų IKEA skyriuje.

Kokybė
Galime pasiūlyti antklodžių kiekvienam pagal poreikius ir galimybes: nuo įprastų iki aukščiausios 
kokybės. Tačiau užtikriname – visos jos pagamintos taip, kad patogiai išmiegotumėte kiekvieną 
naktį.

Nutarus, kokiomis savybėmis turi pasižymėti
pagalvė ir antklodė, išsirinkti lengviau:

Antklodės, pagalvės ir apsauginiai pagalvių 
užvalkalai
Norint gerai išsimiegoti, svarbu jaustis jaukiai ir patogiai. Tinkamai parinktas čiužinys, pagalvė ir antklodė yra
tarsi raktas nuo miego karalystės. Na, o čiužiniams ir pagalvėms skirti apsauginiai užvalkalai padės jums išlaikyti 
juos tvarkingus tarsi naujus kur kas ilgiau.



Pagalvių ir antklodžių žymėjimo sutartiniai ženklai
Žinodami, ką reiškia kiekvienas pagalvių ir antklodžių žymėjimo ženklas, išsirinksite greičiau.

Kieta pagalvė
Pagalvė su gausesniu užpildo sluoksniu, todėl kietesnė.

Minkšta pagalvė
Pagalvė su plonesniu užpildo sluoksniu, todėl 
minkštesnė.

Vėsesnė
Plonos antklodės su nedideliu užpildo sluoksniu tiems, 
kam dažniausiai šilta.

Šiltesnė
Šiek tiek storesnės antklodės tiems, kam miegoti nei 
per šilta, nei per šalta.

Ypač šiltos
Storos ir šiltos antklodės su gausiu užpildo sluoksniu 
tiems, kam dažniausiai šalta.
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Pagalvių ir antklodžių priežiūra

Patariame:
• Į ritinį supakuotos pagalvės ir antklodės atgaus 

formą po kelių dienų;
• Prieš suklodami patalynę iš ryto, leiskite iš jos 

išgaruoti drėgmei, nes tamsioje, šiltoje ir drėgnoje 
terpėje labai greitai veisiasi dulkių erkutės;

• Dėl tos pačios priežasties visas IKEA pagalves ir 
antklodes (išskyrus viskoelastinio putų poliuretano 
pagalves, kurių skalbtinas tik impilas) galima skalbti 
60 °C vandenyje, kuriame erkutės žūsta. Taip jos 
bus švarios ir saugios alergiškiems žmonėms. 
Tačiau visada skalbkite pagal priežiūros instrukcijas; 

• Dažniau vėdinkite pagalves ir antklodes;
• Na, o pagalvėms skirti apsauginiai užvalkalai saugos 

jas nuo dulkių ir nešvarumų, kad ilgiau išliktų 
tvarkingos tarsi naujos.  
Žr. 20 p.

• Plunksnos ir pūkai pasižymi specifiniu kvapu, kuris 
išnyksta išpakavus ir gerai išvėdinus gaminį;

• Skalbdami pagalves ir antklodes su pūkų ir plunksnų 
užpildu, naudokite tik trečdalį įprasto skalbiklio kiekio 
ir skalbkite atskirai nuo kitų gaminių;

Pagalves ir antklodes su dirbtinių medžiagų užpildu 
galima dažnai skalbti, jos greitai džiūsta.

Viskoelastinio putų poliuretano užpildas
• Pagalvės gali pasižymėti specifiniu kvapu, kuris 

išnyksta išpakavus ir gerai išvėdinus gaminį;
• Tikėtina, kad iš pradžių viskoelastinio putų 

poliuretano pagalvė jums neatrodys labai patogi ir 
reikės laiko, kol priprasite ir įvertinsite šios 
išskirtinės medžiagos privalumus;

Natūralių medžiagų pagalvės ir antklodės

• Išskalbus, kol dar drėgnos, pagalves ir antklodes 
reikia išdžiovinti džiovyklėje. Kartu su jomis į būgną 
galite įmesti džiovinimo kamuoliukų, kurie neleis 
užpildui susirinkti vienoje vietoje, todėl pagalvės 
ir antklodės išliks purios, greičiau džius. Rinkitės 
nedažančius kamuoliukus.

Sintetinės pagalvės ir antklodės

• Viskoelastinio putų poliuretano užpildas prisitaiko prie 
galvos ir kaklo, todėl raumenys atsipalaiduoja ir ilsisi;

• Pagalvės užvalkalą galima nuimti ir skalbti skalbyklėje 
60 ºC vandenyje pagal priežiūros instrukcijas. Užpildo 
skalbti negalima.
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Priežiūros instrukcijų sutartiniai ženklai
Automatinis skalbimas karštame 
vandenyje (iki 60 ºC).
Tokioje temperatūroje žūsta dulkių 
erkutės.

Negalima skalbti.

Negalima balinti.

Galima džiovinti džiovyklėje 
(normalioje temperatūroje).

Galima džiovinti džiovyklėje 
(žemoje temperatūroje).

Nedžiovinti džiovyklėje.

Negalima lyginti.

Galima lyginti 
(vidutinė temperatūra).

Galima valyti sausuoju cheminiu 
būdu (normalus ciklas).

Draudžiamas sausasis valymas.
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Sintetinės pagalvės 
Tai pagalvės su poliesterio, lajocelio arba viskoelastinio putų poliuretano užpildu. Jas labai paprasta prižiūrėti, galima 
skalbti skalbyklėje 60 °C vandenyje (išskyrus viskoelastinio putų poliuretano pagalves, kurių skalbtinas tik impilas), 
išskalbtos greitai džiūva. Skalbiant tokios temperatūros vandenyje žūsta dulkių erkutės, todėl tokios pagalvės yra 
labai geras pasirinkimas alergiškiems žmonėms. Taip pat jos suteikia tikslią atramą galvai ir kaklui, nes prisitaiko 
prie gulinčiojo kūno padėties. Pagalvės su mikropluošto užpildu yra lengvos ir minkštos tarsi pūkinės, o pagalvės su 
lajoceliu pasižymi natūraliems pluoštams būdingomis savybėmis, nes lajocelis yra gaunamas iš medienos celiuliozės. 
Lajocelis sugeria ir išgarina drėgmę, tad pagalvė išlieka maloniai vėsi.

ROSENSTJÄRNA  pagalvė

Priežiūros instrukcijos

    

• Mažai priežiūros reikalaujanti sintetinė pagalvė iš 
poliesterio. Ji minkšta, lengva ir patogi.

• Puikus pasirinkimas, jei esate alergiški dulkių 
erkutėms, nes pagalvę galima skalbti skalbyklėje 
60 °C vandenyje. Tokioje temperatūroje erkutės 
žūsta.

• Audinio tankis – 252;
• Papildomai galima įsigyti apsauginį užvalkalą nuo 

dulkių ir nešvarumų.

Medžiagos
Užpildas: 100 % poliesterio (iš perdirbto pluošto)
Audinys: 100 % medvilnės.

 Minkšta
Pagalvė su plonesniu užpildo sluoksniu, todėl 
minkštesnė.
Užpildo svoris (50×60 cm) – 460 g
50×60 cm 003.772.91 7,99 €

 Kieta
Pagalvė su gausesniu užpildo sluoksniu, todėl 
kietesnė.
Užpildo svoris (50×60 cm) – 610 g
50×60 cm 603.772.74 8,99 €

HAMPDÅN pagalvė

Priežiūros instrukcijos

    

• Pagalvės impilą iš poliesterio ir medvilnės lengva 
skalbti, jis greitai džiūva;

• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 
nes pagalvę galima skalbti skalbyklėje 60 °C 
vandenyje, kuriame erkutės žūsta;

• Audinio tankis – 186;
• Papildomai galima įsigyti apsauginį užvalkalą nuo 

dulkių ir nešvarumų.

Medžiagos
Užpildas – 100 % poliesterio.
Impilas: 65 % poliesterio, 35 % medvilnės.

 Minkšta
Pagalvė su plonesniu užpildo sluoksniu, todėl 
minkštesnė.
Užpildo svoris (50×60 cm) – 420 g
50×60 cm 202.697.28 4,99 €

 Kieta
Pagalvė su gausesniu užpildo sluoksniu, todėl 
kietesnė.
Užpildo svoris (50×60 cm) – 610 g
50×60 cm 602.697.26 5,99 €

HYLLE pagalvė

Priežiūros instrukcijos

    

• Pagalvės viduje yra kietas branduolys, įvilktas į 
minkštą užpildo sluoksnį, todėl ši pagalvė suteikia 
papildomą atramą, atpalaiduoja raumenis;

• Lajocelio ir medvilnės pluoštų impilas sugeria ir 
išgarina drėgmę, todėl miegoti maloniai vėsu;

• Impilas dygsniuotas, kad užpildas liktų vietoje 
net dažnai skalbiant;

• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 
nes pagalvę galima skalbti skalbyklėje 60 °C 
vandenyje, kuriame erkutės žūsta;

• Audinio tankis – 236.

Medžiagos
Užpildas – 100 % mikropluošto.
Impilas: 55 % lajocelio, 45 % medvilnės.

 Kieta
Pagalvė su gausesniu užpildo sluoksniu, todėl 
kietesnė.
Užpildo svoris (50×60 cm) – 530 g
50×60 cm 502.827.14 14,99 €
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Priežiūros instrukcijos
Impilas:

    
Užpildas:

    

• Pagalvė prisitaiko prie gulinčiojo kūno padėties 
ir suteikia tvirtą atramą galvai ir kaklui.  
Raumenys atsipalaiduoja, todėl geriau 
išsimiegama;

• Impilo sudėtyje esantis lajocelis išgarina drėgmę, 
tad išlaikoma miegui tinkama temperatūra;

• Minkštas impilas užtikrina dar didesnį patogumą 
ir saugo užpildą;

• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 
nes pagalvę galima skalbti skalbyklėje 60 °C 
vandenyje, kuriame erkutės žūsta.

Medžiagos
Užpildas – viskoelastinis putų poliuretanas.
Impilas: 55 % lajocelio, 45 % medvilnės.
Dygsniuota su poliesteriniu-lajocelio vatalinu.

 Kieta
33×50 cm 502.698.35 12,99 €

Priežiūros instrukcijos
Impilas:

    
Užpildas:

    

• Viskoelastinio putų poliuretano užpildas prisitaiko 
prie gulinčiojo kūno padėties ir suteikia tvirtą 
atramą galvai ir kaklui;

• Viskoelastinio putų poliuretano sluoksnis yra 
akytas, todėl pralaidus orui, nekaupia drėgmės. 
Vadinasi, miegodami mažiau prakaituosite, 
miegoti bus jauku ir ne per karšta;

• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 
nes pagalvę galima skalbti skalbyklėje 60 °C 
vandenyje, kuriame erkutės žūsta.

Medžiagos
Užpildas – viskoelastinis putų poliuretanas.
Impilas: 64 % poliesterio, 36 % medvilnės.

 Kieta
40×50 cm 402.699.25 24,99 €

RÖLLEKA viskoelastinio putų poliuretano pagalvė

MÅNVIVA viskoelastinio putų poliuretano pagalvė

Priežiūros instrukcijos

    

• Pagalvė su šukuotinio mikropluošto impilu;
• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 

nes pagalvę galima skalbti skalbyklėje 60 °C 
vandenyje, kuriame erkutės žūsta;

• Audinio tankis – 176;
• Papildomai galima įsigyti apsauginį užvalkalą 

nuo dulkių ir nešvarumų.

Medžiagos
Užpildas – 100 % poliesterio.
Impilas – 100 % poliesterio.

 Minkšta
Pagalvė su plonesniu užpildo sluoksniu, todėl 
minkštesnė.
Užpildo svoris (50×60 cm) – 350 g
50×60 cm 202.697.71 2,99 €

 Kieta
Pagalvė su gausesniu užpildo sluoksniu, todėl 
kietesnė.
Užpildo svoris (50×60 cm) – 490 g
50×60 cm 602.697.69 3,99 €

AXAG pagalvė
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Natūralių medžiagų pagalvės 
Tai pagalvės su pūkų ir plunksnų užpildu. Minkštos ir patogios, jos taip pat puikiai sugeria bei išgarina drėgmę. Pūkai 
suteikia pagalvei purumo ir lengvumo, o plunksnos – tinkamą atramą galvai. Tai reiškia, kad kuo daugiau pagalvėje 
pūkų užpildo, tuo minkštesnė ir puresnė ji yra. Šias pagalves galima skalbti 60 °C vandenyje, tačiau ne taip dažnai, 
kaip sintetines. Kalbant apie pagalvių minkštumą, jų yra minkštesnių ir kietesnių.

KORNVALLMO pagalvė

Priežiūros instrukcijos

    

• Vidinis kietas užpildo sluoksnis minkštuose 
pūkuose suteikia puikią atramą galvai, kaklui ir 
pečiams, todėl raumenys atsipalaiduoja ir ilsisi;

• Užpildas nekaupia drėgmės, tad miegoti maloniai 
vėsu;

• Impilas yra pralaidus orui, nekaupia drėgmės, 
todėl užtikrinama miegui tinkama, maloni 
temperatūra;

• Impilas iš satininio pynimo medvilnės yra švelnus, 
malonus odai;

• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 
nes pagalvę galima skalbti skalbyklėje 60 °C 
vandenyje, kuriame erkutės žūsta;

• Audinio tankis – 336;
• Papildomai galima įsigyti apsauginį užvalkalą 

nuo dulkių ir nešvarumų.

Medžiagos
Paviršinis užpildas: 90 % ančių pūkų, 10 % ančių 
plunksnų.
Vidinis užpildas: 60 % ančių pūkų, 40 % ančių 
plunksnų.
Impilas – 100 % satino.

 Minkšta
Pagalvė su plonesniu užpildo sluoksniu, todėl 
minkštesnė.
Užpildo svoris (50×60 cm) – 450 g
50×60 cm 403.898.38 44,99 €

 Kieta
Pagalvė su gausesniu užpildo sluoksniu, todėl 
kietesnė.
Užpildo svoris (50×60 cm) – 650 g
50×60 cm 403.898.19 49,99 €

GULDPALM pagalvė

Priežiūros instrukcijos

    

• Forminė pagalvė su minkštu pūkų ir plunksnų 
užpildu puikiai sugeria ir išgarina drėgmę;

• Medvilninis impilas yra pralaidus orui, nekaupia 
drėgmės, todėl užtikrinama miegui tinkama, 
maloni temperatūra;

• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 
nes pagalvę galima skalbti skalbyklėje 60 °C 
vandenyje, kuriame erkutės žūsta;

• Audinio tankis – 252;
• Papildomai galima įsigyti apsauginį užvalkalą 

nuo dulkių ir nešvarumų.

Medžiagos
Užpildas: 60 % ančių pūkų, 40 % ančių plunksnų.
Impilas – 100 % medvilnės.

 Minkšta
Pagalvė su plonesniu užpildo sluoksniu, todėl 
minkštesnė.
Užpildo svoris (50×60 cm) – 495 g
50×60 cm 702.695.56 24,99 €

 Kieta
Pagalvė su gausesniu užpildo sluoksniu, todėl 
kietesnė.
Užpildo svoris (50×60 cm) – 700 g
50×60 cm 202.695.54 29,99 €

JORDRÖK pagalvė

Priežiūros instrukcijos

    

• Forminė pagalvė su gausiu plunksnų užpildu. 
Suteikia puikią atramą, sugeria ir išgarina 
drėgmę;

• Medvilninis užvalkalas yra pralaidus orui,    
nekaupia drėgmės, todėl užtikrinama miegui 
tinkama, maloni temperatūra;

• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 
nes pagalvę galima skalbti skalbyklėje 60 °C 
vandenyje, kuriame erkutės žūsta; 

• Audinio tankis – 252;
• Papildomai galima įsigyti apsauginį užvalkalą 

nuo dulkių ir nešvarumų.

Medžiagos
Užpildas: 90 % ančių plunksnų, 10 % ančių pūkų.
Impilas – 100 % medvilnės.

 Minkšta
Pagalvė su plonesniu užpildo sluoksniu, todėl 
minkštesnė.
Užpildo svoris (50×60 cm) – 610 g
50×60 cm 502.695.95 9,99 €

 Kieta
Pagalvė su gausesniu užpildo sluoksniu, todėl 
kietesnė.
Užpildo svoris (50×60 cm) – 800 g
50×60 cm 002.695.93 12,99 €
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Apsauginiai pagalvių užvalkalai 
Šie užvalkalai saugo pagalves nuo dulkių ir nešvarumų, tad jos lėčiau dėvisi. Ir dar, skalbti taip pat užtenka tik 
apsauginius pagalvių užvalkalus, nes impilai ilgiau išlieka švarūs. IKEA parduotuvėje yra įvairios kokybės apsauginių 
užvalkalų – kiekvienam pagal poreikį ir galimybes.

ROSENDUN apsauginis užvalkalas

Priežiūros instrukcijos

    

• Saugo pagalvę nuo dulkių ir purvo;
• Pamušalas pasižymi temperatūros reguliavimo 

savybe, todėl miegodami nesukaisite;
• Užvalkalas iš lajocelio ir medvilnės sugeria bei 

išgarina drėgmę, tad išlaikoma miegui tinkama 
temperatūra;

• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 
nes pagalvę galima skalbti skalbyklėje 60 °C 
vandenyje, kuriame erkutės žūsta.

Medžiaga
Užpildas: 50 % lajocelio, 50 % poliesterio.
Audinys: 55 % lajocelio, 45 % medvilnės.
Pamušalas – temperatūrą reguliuojantis neaustinis 
poliesteris.

50×60 cm 102.524.22 14,99 €

KUNGSMYNTA apsauginis užvalkalas

Priežiūros instrukcijos

    

• Saugo pagalvę nuo dulkių ir purvo;
• Užvalkalas iš lajocelio ir medvilnės sugeria bei 

išgarina drėgmę, tad išlaikoma miegui tinkama 
temperatūra;

• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 
nes pagalvę galima skalbti skalbyklėje 60 °C 
vandenyje, kuriame erkutės žūsta.

Medžiaga
Užpildas: 50 % lajocelio, 50 % poliesterio.
Audinys: 55 % lajocelio, 45 % medvilnės.

50×60 cm 002.555.72 6,99 €

ÄNGSVIDE apsauginis užvalkalas

Priežiūros instrukcijos

    

• Saugo pagalvę nuo dulkių ir purvo;
• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 

nes pagalvę galima skalbti skalbyklėje 60 °C 
vandenyje, kuriame erkutės žūsta.

Medžiaga
Užpildas – 100 % poliesterio.
Audinys: 52 % poliesterio, 48 % medvilnės.
Pamušalas – 100 % polipropileno.

50×60 cm 502.810.69 2,99 €
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Sintetinės antklodės 
Tai antklodės su poliesterio ir lajocelio užpildu. Jas labai paprasta prižiūrėti, galima skalbti skalbyklėje 60 °C 
temperatūros vandenyje, išskalbtos jos greitai džiūva. Skalbiant tokios temperatūros vandenyje žūsta dulkių erkutės, 
todėl šios antklodės tinka alergiškiems žmonėms.
Antklodės su mikropluošto užpildu yra lengvos ir minkštos tarsi pūkinės, o antklodės su lajoceliu pasižymi natūraliems 
audiniams būdingomis savybėmis, nes lajocelis yra gaunamas iš medienos celiuliozės. Lajocelis
sugeria ir išgarina drėgmę, todėl miegodami nesukaisite.
Kalbant apie šiltumą, galima rinktis iš plonesnių, storesnių ir storų antklodžių.

GLANSVIDE antklodė

Priežiūros instrukcijos

    

• Lengva ir labai minkšta antklodė su mikropluošto 
užpildu;

• Impilas iš satininio pynimo medvilnės yra 
malonus, švelnus odai;

• Galima dažnai skalbti, greitai džiūva;
• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 

nes pagalvę galima skalbti skalbyklėje 60 °C 
vandenyje, kuriame erkutės žūsta;

• Audinio tankis – 336.

Medžiaga
Užpildas – 100 % poliesterinio mikropluošto 
(70 % iš perdirbto pluošto).
Impilas – 100 % satino.

 Vėsesnė
Puikus pasirinkimas, jei dažniausiai jums šilta 
miegoti ir norisi tik lengvai užsikloti.
Užpildo svoris (150×200 cm) – 350 g
150×200 cm 102.714.49 49,99 €
200×200 cm 302.714.53 79 €

 Šiltesnė
Jei miegoti jums nei per šilta, nei per šalta, ši 
vidutinio storio antklodė bus kaip tik.
Užpildo svoris (150×200 cm) – 670 g
150×200 cm 502.714.71 59,99 €
200×200 cm 602.714.75 79,99 €

RÖDTOPPA antklodė

Priežiūros instrukcijos

    

• Antklodės sudėtyje yra drėgmę sugeriančio 
ir išgarinančio lajocelio, o poliesterio užpildas 
minkštas ir purus;

• Lajocelio ir medvilnės pluoštų audinys puikiai 
reguliuoja temperatūrą, todėl miegodami        
nesukaisite;

• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 
nes pagalvę galima skalbti skalbyklėje 60 °C 
vandenyje, kuriame erkutės žūsta;

• Audinio tankis – 236.

Medžiaga
Užpildas: 50 % lajocelio, 50 % poliesterio.
Impilas: 55 % lajocelio, 45 % medvilnės.

 Vėsesnė
Puikus pasirinkimas, jei dažniausiai jums šilta ir 
norisi tik lengvai užsikloti.
Užpildo svoris (150×200 cm) – 510 g
150×200 cm 202.714.96 24,99 €
200×200 cm 102.715.00 34,99 €
240×220 cm 302.715.04 47,99 €

 Šiltesnė
Jei miegoti jums nei per šilta, nei per šalta, ši 
vidutinio storio antklodė bus kaip tik.
Užpildo svoris (150×200 cm) – 960 g
150×200 cm 202.715.33 34,99 €
200×200 cm 302.715.37 49,99 €
240×220 cm 502.715.41 69 €

 Ypač šilta
Jeigu jums dažniausiai šalta ir norisi šiltai užsikloti, 
ši ypač stora antklodė yra puikus pasirinkimas.
Užpildo svoris (150×200 cm) – 1500 g
150×200 cm 902.715.15 44,99 €
200×200 cm 102.715.19 79,99 €
240×220 cm 302.715.23 99,99 €

22



TILKÖRT antklodė

Priežiūros instrukcijos

    

• Šukuotinio mikropluošto audinys minkštas ir 
švelnus odai;

• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 
nes antklodę galima skalbti skalbyklėje 60 °C 
temperatūroje, kurioje šios žūsta; 

• Audinio tankis – 176.
 
Medžiaga
Užpildas – 100 % poliesterio.
Impilas – 100 % poliesterio.

 Vėsesnė
Puikus pasirinkimas, jei dažniausiai jums šilta ir 
norisi tik lengvai užsikloti.
Užpildo svoris (150×200 cm) – 300 g
150×200 cm 202.718.54 7,99 €
200×200 cm 102.718.59 9,99 €

GRUSBLAD antklodė

Priežiūros instrukcijos

    

• Poliesterio ir medvilnės pluoštų užvalkalą         
paprasta skalbti, jis greitai džiūva;

• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 
nes pagalvę galima skalbti skalbyklėje 60 °C 
vandenyje, kuriame erkutės žūsta;

• Audinio tankis – 186.

Medžiaga
Užpildas – 100 % poliesterio.
Impilas: 65 % poliesterio, 35 % medvilnės.

 Vėsesnė
Puikus pasirinkimas, jei dažniausiai jums šilta ir 
norisi tik lengvai užsikloti.
Užpildo svoris (150×200 cm) – 450 g
150×200 cm 602.717.05 12,99 €
200×200 cm 802.717.09 19,99 €
240×220 cm 802.717.14 24,99 €

 Šiltesnė
Jei miegoti jums nei per šilta, nei per šalta, ši
vidutinio storio antklodė bus kaip tik.
Užpildo svoris (150×200 cm) – 840 g
150×200 cm 202.717.50 13,99 €
200×200 cm 402.717.54 19,99 €
240×220 cm 302.717.59 31,99 €

 Ypač šilta
Jeigu jums dažniausiai šalta ir norisi šiltai užsikloti, 
ši ypač stora antklodė yra puikus pasirinkimas.
Užpildo svoris (150×200 cm) – 1500 g
150×200 cm 403.438.50 22,99 €
200×200 cm 203.438.51 29,99 €
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SÖTVEDEL antklodė

 
Priežiūros instrukcijos

    

• Pūkų ir plunksnų užpildas sugeria ir išgarina 
drėgmę, todėl miegodami nesukaisite;

• Tiek užpildas, tiek medvilninis impilas yra 
pralaidūs orui, nekaupia drėgmės;

• Šiluma paskirstoma vienodai, nes visa antklodė 
sudygsniuota, kad užpildas būtų tolygiai 
paskirstytas ir nepasislinktų;

• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 
nes antklodę galima skalbti skalbyklėje 60 °C 
vandenyje, kuriame erkutės žūsta;

• Audinio tankis – 252.

Medžiaga
Užpildas: 60% ančių pūkų, 40 % ančių plunksnų.
Impilas – 100 % medvilnės.

 Vėsesnė
Puikus pasirinkimas, jei dažniausiai jums šilta ir 
norisi tik lengvai užsikloti.
Užpildo svoris (150×200 cm) – 315 g
150×200 cm 802.715.73 39,99 €
200×200 cm 502.715.79 49,99 €
240×220 cm 502.715.84 69 €

 Šiltesnė
Jei miegoti jums nei per šilta, nei per šalta, ši
vidutinio storio antklodė bus kaip tik.
Užpildo svoris (150×200 cm) – 520 g
150×200 cm 902.715.96 59 €
200×200 cm 502.716.02 79 €
240×220 cm 402.716.07 99 €

 Ypač šilta
Jeigu jums dažniausiai šalta ir norisi šiltai užsikloti, 
ši ypač stora antklodė yra puikus pasirinkimas.
Minkštas, šilumą sulaikantis pūkų ir plunksnų 
užpildas sugeria ir išgarina drėgmę, todėl patogiai 
miegosite visą naktį.
Užpildo svoris (150×200 cm) – 865 g
150×200 cm 002.715.53 79,99 €
200×200 cm 702.715.59 99,99 €
240×220 cm 702.715.64 129 €
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KÄLLKRASSE  antklodė

Priežiūros instrukcijos

    

• Minkšta, lengva, puri ir šilta antklodė. Didžiąją 
užpildo dalį sudaro ančių pūkai;

• Užpildas sugeria ir išgarina drėgmę, todėl            
miegodami nesukaisite;

• Tiek užpildas, tiek medvilninis impilas yra 
pralaidūs orui, nekaupia drėgmės;

• Impilas iš satininio pynimo medvilnės yra 
minkštas ir švelnus odai;

• Šiluma paskirstoma vienodai, nes visa antklodė 
sudygsniuota, kad užpildas būtų tolygiai 
paskirstytas ir nepasislinktų;

• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 
nes antklodę galima skalbti skalbyklėje 60 °C 
vandenyje, kuriame erkutės žūsta;

• Audinio tankis – 336.

Medžiaga
Užpildas: 90 % ančių pūkų, 10 % ančių plunksnų.
Impilas – 100 % satino.

 Vėsesnė
Puikus pasirinkimas, jei dažniausiai jums šilta ir 
norisi tik lengvai užsikloti.
Užpildo svoris (150×200 cm) – 265 g
150×200 cm 303.905.16 69,99 €
200×200 cm 303.905.21 99 €
240×220 cm 403.905.25 119,99 €

 Šiltesnė
Jei miegoti jums nei per šilta, nei per šalta, ši
vidutinio storio antklodė bus kaip tik.
Užpildo svoris (150×200 cm) – 495 g
150×200 cm 803.905.33 89,99 €
200×200 cm 104.207.84 109 €
200×200 cm 804.207.85 149 €

Natūralių medžiagų antklodės 
Tai antklodės su ančių pūkais ir plunksnomis. Šios natūralios medžiagos yra natūralus šilumos šaltinis, jos nekaupia 
drėgmės, todėl miegodami nesukaisite. Pūkai minkšti, purūs ir lengvi, o plunksnos sunkesnės, todėl suteikia tinkamą 
atramą. Tai reiškia, kad kuo daugiau antklodėje yra pūkų, tuo ji minkštesnė ir lengvesnė. Šias antklodes galima skalbti 
60 °C temperatūros vandenyje, tik rečiau nei sintetines.
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HÖNSBÄR antklodė

Priežiūros instrukcijos

    

• Pūkų ir plunksnų užpildas sugeria ir išgarina 
drėgmę, todėl miegodami nesukaisite;

• Tiek užpildas, tiek medvilninis impilas yra 
pralaidūs orui, nekaupia drėgmės;

• Šiluma paskirstoma vienodai, nes visa antklodė 
sudygsniuota, kad užpildas būtų tolygiai 
paskirstytas ir nepasislinktų;

• Tinka dulkių erkutėms alergiškiems žmonėms, 
nes antklodę galima skalbti skalbyklėje 60 °C 
vandenyje, kuriame erkutės žūsta;

• Audinio tankis – 252.

Medžiaga
Užpildas: 90% ančių plunksnų, 10 % ančių pūkų.
Impilas – 100 % medvilnės.

 Vėsesnė
Puikus pasirinkimas, jei dažniausiai jums šilta ir 
norisi tik lengvai užsikloti.
Užpildo svoris (150×200 cm) – 515 g
150×200 cm 702.716.58 22,99 €
200×200 cm 502.716.64 27,99 €

 Šiltesnė
Jei miegoti jums nei per šilta, nei per šalta, ši
vidutinio storio antklodė bus kaip tik.
Užpildo svoris (150×200 cm) – 970 g
150×200 cm 502.716.83 24,99 €
200×200 cm 202.716.89 29,99 €

Natūralių medžiagų antklodės 
Tai antklodės su ančių pūkais ir plunksnomis. Šios natūralios medžiagos yra natūralus šilumos šaltinis, jos nekaupia 
drėgmės, todėl miegodami nesukaisite. Pūkai minkšti, purūs ir lengvi, o plunksnos sunkesnės, todėl suteikia tinkamą 
atramą. Tai reiškia, kad kuo daugiau antklodėje yra pūkų, tuo ji minkštesnė ir lengvesnė. Šias antklodes galima skalbti 
60 °C temperatūros vandenyje, tik rečiau nei sintetines.
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Galite viską daryti patys, 
bet neprivalote.

PIRKIMAS IŠSIMOKĖTINAI
Parduotuvėje IKEA pirkimo išsimokėtinai paslaugas teikia 
„General Financing“. Išsimokėtinai atsiskaityti galite už 
parduotuvėje IKEA esančias prekes, kurių vertė siekia nuo 
50 iki 15 000 €.

PRISTATYMAS Į NAMUS
Dauguma mūsų prekių supakuotos taip, kad galėtumėte 
parsivežti jas patys. Jei reikia, galime pristatyti pirkinius 
į jūsų namus už papildomą mokestį. Paslaugos kainų 
teiraukitės Pirkėjų aptarnavimo skyriuje.


