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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 tunneksime 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 otsusta-
mist 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 magamis harjumused. Me mõistame seda, mis-
tõttu 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 tootmis vigade 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 har-
jumiseks 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 katte-
madratsi (lk 18–19), mida on lihtne eemaldada ja pesta, 
muudab see madratsi hügieenilisemaks. Osal meie madrat-
sitest 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 tavalis-
test 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
Alltoodud sümbolid kujutavad meie madratsite omadusi.

Kõva
Madratsid, mis pakuvad kõva tuge.

Keskmiselt kõva
Madratsid, mis pakuvad keskmiselt kõva tuge.

Pehme
Madratsid, mis pakuvad pehmet tuge.

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 keha-
temperatuurile 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, mis-
tõttu saad mugavalt istuda.

Elektri abil reguleeritav liistudest voodipõhi
Peats ja mõnel mudelil ka jaluts on puldi abil regulee-
ritav, 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 vedru-
konstruktsioon aitab õhul madratsi sees ringi liikuda, mis-
tõttu ei hakka sul magades palav. Endale sobiva mugavus e 

l eiad sobiva kattemadratsi 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 pealis-
küljel paiknev veniv kangas, mis liigub koos 
sinuga. 

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

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

 Kõva
80× 200cm 903.188.67 €95

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.

 Kõva
90x200 cm 80244476 €79
140×200 cm 60244463 €95
160×200 cm 50244468 €119

 Keskmiselt kõva
90×200 cm 90244409 €79
140×200 cm 60244364 €95
160×200 cm 80244382 €119

 Kõva
90×200 cm 50244500 €105
140×200 cm 50244487 €139
160×200 cm 50244492 €169

 Keskmiselt kõva
90×200 cm 10244408 €105
140×200 cm 30244365 €139
160×200 cm 00244381 €169

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 pealis-

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

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

 Kõva
90x200 cm 10425791 €209
140×200 cm 40425855 €239
160×200 cm 00425857 €289
180×200 cm 60425859 €329

 Keskmiselt kõva
90x200 cm 90425792 €209
140×200 cm 20425856 €239
160×200 cm 80425858 €289
180×200 cm 40425860 €329

 Kõva
80×200 cm 10244521 €119
90x200 cm 50244524 €129
140×200 cm 20244511 €189
160×200 cm 10244516 €219
180×200 cm 50244519 €235

 Keskmiselt kõva
80×200 cm 80244396 €119
90x200 cm 70244410 €129
140×200 cm 80244363 €189
160×200 cm 20244380 €219
180×200 cm 30244389 €235

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 pealis-

küljel 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 (kesk-
miselt 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 pealis-

küljel paiknev veniv kangas, mis liigub koos 
sinuga.

• Ühepoolseks kasutamiseks – pole vaja ümber 
keerata.

• Paksus: 27 cm

 Kõva
140×200 cm 60425939 €329
160×200 cm 20425941 €359
180×200 cm 80425943 €379

 Keskmiselt kõva
140×200 cm 40425940 €329
160×200 cm 00425942 €359
180×200 cm 60425944 €379

HOKKÅSEN pakitud vedrudega 
 madrats, valge

Lisatäidis 
täiendavaks 
mugavuseks Lateks

Pakitud 
 vedrud Mäluvaht

Pakitud 
 minivedrud

25-aastane 
garantii

• Lõõgastu mäluvahust (kõval) või lateksist (kesk-
miselt 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 pealis-

küljel paiknev veniv kangas, mis liigub koos 
sinuga. 

• Ühepoolseks kasutamiseks – pole vaja ümber 
keerata.

• Paksus: 31 cm
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VEDRUMADRATSID

 Kõva
140×200 cm 10372679 €585
160×200 cm 40372687 €639
180×200 cm 40372692 €719

 Keskmiselt kõva
140×200 cm 50372677 €585
160×200 cm 80372685 €639
180×200 cm 80372690 €719

HIDRASUND pakitud vedrudega 
madrats, naturaalne

Naturaalsed 
materjalid Mugavusalad

Lisatäidis 
täiendavaks 
mugavuseks Lateks

Pakitud 
 vedrud

25-aastane
garantii

Pakitud mini-
vedrud

• Naturaalsed materjalid nagu naturaalne lateks, 
kookospähkli kiud, puuvill, vill ja lyocell-kiud 
annavad lisamugavust ja tagavad magamiseks 
meeldiva, ühtlase temperatuuriga keskkonna.

• Ühekaupa pakitud vedrud toimivad eraldi, järgides 
lähedalt su kehaliigutusi. Kaks kihti pakitud 
 vedrusid pakuvad tuge just seal, kus seda vajad. 

• 5 mugavusala pakuvad täpset tuge ja leevenda-
vad õlgadele ja puusadele avalduvat survet.

• Tugevdatud madratsiäär võimaldab madratsiäärel 
mugavalt istuda, sest madrats püsib ka istudes 
kõva ja  ühtlane.

• Maksimaalset mugavust pakub madratsi pealis-
küljel paiknev veniv kangas, mis liigub koos 
sinuga. 

• Naha vastu puutuvad tekstiilid on valmistatud 
100% jätkusuutlikest allikatest pärit puuvillast.

• Omapärane tekstuur madratsi külgedel tuleneb 
naturaalsest, värvimata ja pleegitamata linast, 
mis loob pinnale vaevumärgatavaid variatsioone.

• Madrats tagab magamisel hea õhuvahetuse ja 
mugavuse, sest alumine kiht on valmistatud 
naturaalsest kookospähklikiust, mis võimaldab 
õhul ringi käia.

• Paksus: 33 cm
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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. Kuna madratsid on elastsed, sobivad need hästi regu-
leeritavatele liistudest voodipõhjadele.

Firm 

MOSHULT vahtmadrats, valge

Vaht  
Pestav 60° 
temperatuuril

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

MALFORS vahtmadrats, valge

Vaht  
Pestav 60° 
temperatuuril

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

 Kõva
80×200 cm 10272335 €44,99
90x200 cm 30272339 €49,99
140×200 cm 80272327 €75
160×200 cm 00272331 €85

 Kõva
80×200 cm 00272307 €59
90x200 cm 20272311 €69
140×200 cm 50272300 €95
160×200 cm 90272303 €119

 Keskmiselt kõva
80×200 cm 10272284 €59
90x200 cm 40272287 €69
140×200 cm 70272276 €95
160×200 cm 10272279 €119

Medium firm

MALVIK vahtmadrats, valge

Lisatäidis 
täiendavaks 
mugavuseks  

Pestav 60° 
temperatuuril

Vaht
25-aastane 
garantii

Rulli pakitud

• Elastne vahtmadrats pakub tuge ja mugavust 
kogu kehale.

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

 Kõva
90x200 cm 50272263 €99
140×200 cm 80272252 €169
160×200 cm 90272256 €189

 Keskmiselt kõva
90x200 cm 20272245 €99
140×200 cm 60272234 €169
160×200 cm 90272237 €189

Firm 

Medium firm
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KATTEMADRATSID

Kattemadrats katab su madratsit selleks, et pakkuda veelgi 
rohkem mugavust. See kaitseb madratsit tolmu ja määr-
dumise eest ja nii peab madrats ise kauem vastu. Kuna 

kattemadratsit on lihtne õhutamiseks ja puhastamiseks 
eemaldada, saad selle abil oma voodi värskena hoida.

90x200 cm 30298240 €49,99
140×200 cm 80298233 €69
160×200 cm 30298235 €85

90x200 cm 20298189 €79
140×200 cm 70298182 €95
160×200 cm 30298184 €109

TALGJE kattemadrats, valge

Rulli pakitud  
Pestav 60° 
temperatuuril

• Vahttäidis tagab pehme magamisaseme.
• Maksimaalset mugavust pakub madratsi pealis-

küljel 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

High 
 resilience 
poroloon  

Pestav 60° 
temperatuuril

Rulli pakitud

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

• Maksimaalset mugavust pakub madratsi pealis-
küljel 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

TUSSÖY kattemadrats, valge

Mäluvaht  
Pestav 60° 
temperatuuril

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

• Maksimaalset mugavust pakub madratsi pealis-
küljel 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

140×200 cm 20298132 €119
160×200 cm 80298134 €139
180×200 cm 50298135 €165
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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 paku-

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

ÄNGSVIDE madratsikaitse

Hooldusjuhised

    

• Igas nurgas on kummiriba, mis hoiab madratsi-
kaitse paigal.

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

Materjal
Täidis: 100% polüester
Kangas: 52% polüester, 48% puuvill
Tagakülg: 100% poroloon

80x200 cm 303.777.08 €5,99
90x200 cm 802.810.44 €8,99
140x200 cm 002.810.38 €11,99
160x200 cm 602.810.40 €14,99
180x200 cm 202.810.42 €16,99

GÖKÄRT madratsikaitse

Hooldusjuhised

    

• Madrats püsib kuiv, sest veekindel kiht takistab 
vedelikel läbi imbuda.

• Sobib max 30 cm kõrgetele madratsitele, sest 
madratsikaitsel on elastsed ääred.

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

Materjal
Ülaosa: 80% puuvill, 20% polüester
Pinnakate: poroloon
Küljed: 55% puuvill, 45% polüester

90x200 cm 802.812.18 €12,99
140x200 cm 102.812.12 €19,99
160x200 cm 702.812.14 €24,99
180x200 cm 202.812.16 €29,99

PÄRLMALVA madratsikaitse

Hooldusjuhised

    

• Sobib max 36 cm kõrgetele madratsitele, sest 
madratsikaitsel on elastsed ääred.

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

Materjal
Ülaosa/küljed: 100% polüester
Täidis: polüesterkiud
Alaosa: 100% poroloon

90x200 cm 903.154.25 €14,99
140x200 cm 203.154.19 €19,99
160x200 cm 803.154.21 €24,99
180x200 cm 403.154.23 €29,99



11

MADRATSIKAITSED

KUNGSMYNTA madratsikaitse

Hooldusjuhised

    

• Kuiv ja ühtlase temperatuuriga keskkond 
magamiseks, sest lyocell-kiust/puuvillast kate 
hingab hästi, aidates õhul ringi käia ja niiskusel 
aurustuda. 

• Igas nurgas paiknev kummiriba hoiab madratsi-
kaitse paigal.

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

Materjal
Täidis: 50% lyocell-kiud, 50% polüester
Pealiskangas: 55% lyocell-kiud, 45% puuvill

80x200 cm 302.991.45 €17,99
90x200 cm 502.555.55 €19,99
140x200 cm 202.555.47 €24,99
160x200 cm 602.555.50 €29,99
180x200 cm 002.555.53 €32,99

ROSENDUN madratsikaitse

Hooldusjuhised

    

• Temperatuuri reguleeriv vooder reageerib su 
keha temperatuurile ja tagab magamisel muga-
vuse.

• Kuiv ja ühtlase temperatuuriga keskkond 
magamiseks, sest lyocell-kiust/puuvillast kate 
hingab hästi, aidates õhul ringi käia ja niiskusel 
aurustuda. 

• Igas nurgas paiknev kummiriba hoiab madratsi-
kaitse paigal.

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

Materjal
Täidis: 50% lyocell-kiud, 50% polüester
Kangas: 55% lyocell-kiud, 45% puuvill
Vooder: Temperatuuri reguleeriv mittekootud 
polüester

90x200 cm 002.524.13 €36,99
140x200 cm 902.524.04 €46,99
160x200 cm 202.524.07 €65
180x200 cm 602.524.10 €69
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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.

70x200 cm 70278706 €35
80x200 cm 70278344 €35
90x200 cm 90278343 €35

70x160 cm 50285091 €10
70x200 cm 50160208 €10
80x200 cm 30160209 €10
90x200 cm 90160211 €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.

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.

80x200 cm 20278332 €50
90x200 cm 00278333 €60
140×200 cm 10278728 €105
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SOOVITATUD KOMBINATSIOONID

Liistudest voodipõhjad

LURÖY LÖNSET LEIRSUND

Vaht-/lateksmadratsid 

MOSHULT

MALFORS

MALVIK

Vedrumadratsid

HAFSLO

HAMARVIK

HÖVÅG

HYLLESTAD

HOKKÅSEN

HIDRASUND
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Võib kasutada kõigi madratsialuste ja puidust alusega vedrumadratsitega. 

VOODIJALAD JA -PEATSID

BJORLI voodijalg, 10 cm, 4 tk. 

Roostevaba teras 70299695 €11

BRATTVÅG voodijalg, 10 cm, 4 tk.

Must 80309613 €14
Valge 80299690 €14

BRENNÅSEN voodijalg, 10 cm, 4 tk.

Must 20299688 €14

BRYNILEN voodijalg, 10 cm, 4 tk.

Tamm 60299691 €14

BRYNILEN voodijalg, 20 cm, 4 tk.
Tamm 40299692 €15

BURFJORD voodijalg, 10 cm, 4 tk.

Tamm 40299687 €14

BURFJORD voodijalg, 20 cm, 4 tk.
Tamm 20299693 €15

BÅTSFJORD voodijalg, 10 cm, 4 tk. 

Kask 10309616 €14

SULTAN tugijalg, 20–30 cm. Kasutatakse puidust 
alusega vedrumadratsitega (140 cm ja enam) koos 20 
cm voodijalgadega.
Must 45932080 €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 
lemmik madratsiga 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 täite-
materjal? 
Pakume laia valikut eri materjalidest tekke ja patju: 
naturaalsed materjalid nagu udusuled ja suled ning sün-
teetilised/tehiskiust materjalid nagu polüester, lyocell-
kiud ja mäluvaht. Valides endale sobiva mugavusega 
materjali, saad valikut juba olulisel määral kitsendada. 
Täitematerjalide kohta loe lisa järgnevatelt lehekülge-
delt.

2. Mis kvaliteet? 
Meie tekid ja padjad on erinevate omadustega, 
et  vastata erinevatele vajadustele ja eelarvetele. 
Omadused sõltuvad valmistamise materjalidest ja 
 viisist. Igatahes saad kindel olla, et ükskõik millise valid, 
siis need kõik on loodud sulle parimat võimalikku muga-
vust 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.

Kõvem
Tähistab patja, milles on rohkem täidist. Hea valik juhul, 
kui soovid kõvemat patja.

Pehmem
Tähistab patja, milles on vähem täidist. Hea valik juhul, 
kui soovid pehmemat patja.

Jahedam
Tähistab jahedamaid ja õhemaid tekke, milles on vähem 
täidist. Hea valik juhul, kui sul on sageli palav.

Soojem
Tähistab soojemaid tekke, milles on rohkem täidist. Hea 
valik juhul, kui sul pole magades liiga palav ega liiga 
külm. 

Eriti soe
Tähistab eriti pakse ja sooje tekke, milles on palju 
 täidist. Hea valik juhul, kui tunned öösiti sageli külma.

Kõik aastaajad
Tähistab kolm ühes tekki: üks jahedam ja üks soojem 
tekk, mida koos kasutades saad eriti sooja teki. Hea va-
lik juhul, kui soovid eri aastaaegadel eri soojusega tekki.
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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 pesem-
isel tuleks kasutada vaid üht kolmandikku tavapärasest 
 puhastusvahendi kogusest ning pesta tooted eraldi.

• Pärast pesemist kuivata naturaalsed tekid ja padjad 
trummelkuivatis 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 kasutamist 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 
hooldusjuhiseid.

LISANÕUANDED

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, mil-
lel 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, loe lisa 
leheküljel xxx. 

HOOLDUSJUHISED
Masinpesu 60°
Toode on masinpestav 60° tempe-
ratuuril, mis hävitab tolmu lestad.

Pesemine keelatud

Kloorpleegitamine keelatud

Trummelkuivatus lubatud 
 tavatemperatuuril

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 masi-
nas 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 
positiivseid omadusi, see ka hingab hästi ning imab niiskust 
ja juhib selle kehast eemale.

SÜNTEETILISED/TEHISKIUST PADJAD

HYLLE padjad

Hooldusjuhised

    

• Padja sisu on pehme polsterdusega katte sees, 
mis pakub lisatuge ja aitab kehal lõdvestuda.

• Lyocell-kiust/puuvillast kate hingab, laseb õhul 
ringi käia ja niiskusel aurustuda, tagades sulle 
magamisel kuiva ja mugava keskkonna.

• Katte sisse tehtud õmblused hoiavad täidist pai-
gal ka pärast mitut pesukorda.

• Lihtsasti hooldatav sünteetiline padi sobib hästi 
tolmuallergia korral, sest katet on masinpestav 
60° temperatuuril, mis hävitab tolmulestad.

• Kanga tihedus 262.

Materjal
Täidis: 100% polüester
Kangas: 55% lyocell-kiud, 45% puuvill

ROSENSTJÄRNA padjad

Hooldusjuhised

    

• Lihtsasti hooldatav sünteetiline padi on täidetud 
polüesterkiuga, mis muudab selle pehmeks, 
õhuliseks ja mugavaks. 

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

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

plekkide ja määrdumise eest.

Materjal
Täidis: 100% polüester (valmistatud taaskasutatud 
kiududest)
Kangas: 100% puuvill

HAMPDÅN padjad

Hooldusjuhised

    

• Pealiskangas on polüestrist/puuvillast, mis on 
lihtsasti hooldatav, sest kuivab kiiresti.

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

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

plekkide ja määrdumise eest.

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

 Kõvem
Padjal on rohkem täidist. Hea valik juhul, kui soovid 
magades kõvemat patja.
Täidise kaal (50×60 cm) 530 g
50x60 cm 502.827.14 €14,99

 Pehmem
Padjal on vähem täidist. Hea valik juhul, kui soovid 
magades  pehmemat patja. 
Täidise kaal (50×60 cm) 460 g
50x60 cm 003.772.91 €7,99

 Kõvem
Padjal on rohkem täidist. Hea valik juhul, kui soovid 
magades kõvemat patja.
Täidise kaal (50×60 cm) 610 g
50x60 cm 603.772.74 €9,99

 Pehmem
Padjal on vähem täidist. Hea valik juhul, kui soovid 
magades  pehmemat patja. 
Täidise kaal (50×60 cm) 420 g
50x60 cm 804.336.84 €6,99

 Kõvem
Padjal on rohkem täidist. Hea valik juhul, kui soovid 
magades kõvemat patja.
Täidise kaal (50×60 cm) 610 g
50x60 cm 602.697.26 €5,99
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SÜNTEETILISED/TEHISKIUST PADJAD

AXAG padjad

Hooldusjuhised

    

• Lihtsasti hooldatav padi harjatud mikrofiiber 
kangast, mis loob pehme tunde.

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

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

plekkide ja määrdumise eest.

Materjal
Täidis: 100% polüester
Kangas: 100% polüester

 Pehmem
Padjal on vähem täidist. Hea valik juhul, kui soovid 
magades  pehmemat patja. 
Täidise kaal (50×60 cm) 350 g
50x60 cm 202.697.71 €2,99

 Kõvem
Padjal on rohkem täidist. Hea valik juhul, kui soovid 
magades kõvemat patja.
Täidise kaal (50×60 cm) 490 g
50x60 cm 602.697.69 €3,49
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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

GULDPALM padjad

Hooldusjuhised

    

• Vormitav padi, mis pakub head tuge tänu 
pehmele udusulgedest ja sulgedest täidisele, mis 
imavad niiskust ja juhivad selle kehast eemale.

• Kuiv ja ühtlase temperatuuriga keskkond 
magamiseks, sest nii täidis kui ka kate hingavad, 
aidates õhul ringi käia.

• Padi on masinpestav 60° tempera tuuril, mis 
hävitab tolmulestad.

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

plekkide ja määrdumise eest.

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

JORDRÖK padjad

Hooldusjuhised

    

• Vormitav padi, mis pakub head tuge tänu 
 rohketest sulgedest täidisele, mis imavad niiskust 
ja juhivad selle kehast eemale.

• Kuiv ja ühtlase temperatuuriga keskkond 
magamiseks, sest nii täidis kui ka puuvillast kate 
hingavad, aidates õhul ringi käia.

• Padi on masinpestav 60° tempera tuuril, mis 
hävitab tolmulestad.

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

plekkide ja määrdumise eest.

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

  Pehmem
Padjal on vähem täidist. Hea valik juhul, kui soovid 
magades  pehmemat patja. 
Täidise kaal (50×60 cm) 495 g
50x60 cm 702.695.56 €26,99

 Kõvem
Padjal on rohkem täidist. Hea valik juhul, kui soovid 
magades  kõvemat patja. 
Täidise kaal  (50×60 cm) 700 g
50x60 cm 202.695.54 €32,99

  Pehmem
Padjal on vähem täidist. Hea valik juhul, kui soovid 
magades  pehmemat patja. 
Täidise kaal (50×60 cm) 610 g
50x60 cm 502.695.95 €9,99

 Kõvem
Padjal on rohkem täidist. Hea valik juhul, kui soovid 
magades  kõvemat patja. 
Täidise kaal (50×60 cm) 800 g
50x60 cm 002.695.93 €12,99
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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

ROSENDUN padjakaitse

Hooldusjuhised

    

• Padja eluiga saad pikendada padjakaitsega, mis 
kaitseb patja plekkide ja määrdumise eest. 

• Temperatuuri reguleeriv vooder reageerib su 
keha temperatuurile ja tagab magamisel muga-
vuse.

• Kuiv ja ühtlase temperatuuriga keskkond 
magamiseks, sest lyocell-kiust/puuvillast kate 
hingab hästi, aidates õhul ringi käia ja niiskusel 
aurustuda.

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

Materjal
Täidis: 50% lyocell-kiud, 50% polüester
Pealiskangas: 55% lyocell-kiud, 45% puuvill
Vooder: Temperatuuri reguleeriv mittekootud 
polüester

KUNGSMYNTA padjakaitse

Hooldusjuhised

    

• Padja eluiga saad pikendada padjakaitsega, mis 
kaitseb patja plekkide ja määrdumise eest. 

• Kuiv ja ühtlase temperatuuriga keskkond 
magamiseks, sest lyocell-kiust/puuvillast kate 
hingab hästi, aidates õhul ringi käia ja niiskusel 
aurustuda.

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

Materjal
Täidis: 50% lyocell-kiud, 50% polüester
Pealiskangas: 55% lyocell-kiud, 45% puuvill

ÄNGSVIDE padjakaitse

Hooldusjuhised

    

• Padja eluiga saad pikendada padjakaitsega, mis 
kaitseb patja plekkide ja määrdumise eest. 

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

Materjal
Täidis: 100% polüester
Kangas: 52% polüester, 48% puuvill
Vooder: 100% polüpropüleen

50x60 cm 102.524.22 €15,99

50x60 cm 002.555.72 €7,99

50x60 cm 502.810.69 €3,49
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Sünteetiliste/tehiskiust tekkide täitematerjalina on kasutat-
ud polüestrit ja lyocell-kiudu. Sünteetilisi/tehiskiust tekke 
on väga lihtne hooldada. Need on masinpestavad 60° tem-
peratuuril, 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 tek-
kide vahel. Saadaval on ka eriti soe tekk, mis on mõeldud 
kasutamiseks külma ilmaga kuudel.

SÜNTEETILISED/TEHISKIUST TEKID

GLANSVIDE tekid

Hooldusjuhised

    
• Kerge, ülimalt pehme tekk mikrofiibrist täidisega, 

mis meenutab udusulgi.
• Satäänist välimisel kangal on ilmekas läige ja see 

on su naha vastu pehme.
• Lihtsasti hooldatav, sest seda võib sageli pesta ja 

see kuivab kiiresti.
• Hea valik tolmuallergia korral, sest tekk on 

masinpestav 60° temperatuuril, mis hävitab 
tolmulestad.

• Kanga tihedus 336.

Materjal
Täidis: 100% polüester mikrofiiber (valmistatud 
70% taaskasutatud kiududest)
Kangas: 100% satään

 Jahedam
Jahedam ja õhem tekk, milles on vähem täidist. 
Hea valik juhul, kui sul on öösiti sageli palav.
Täidise kaal (150×200 cm) 350 g
150x200 cm 102.714.49 €55
200x200 cm 302.714.53 €85

 Soojem
Rohkema täidisega tekk, mis on hea valik juhul, kui 
sul pole magades liiga soe ega liiga külm. 
Täidise kaal  (150×200 cm) 670 g
150x200 cm 502.714.71 €65
200x200 cm 602.714.75 €85

GRUSBLAD tekid

Hooldusjuhised

    
• Polüestrist/puuvillast pealiskangas on lihtsasti 

hooldatav, sest kuivab kiiresti.
• Hea valik tolmuallergia korral, sest tekk on 

masinpestav 60° temperatuuril, mis hävitab 
tolmulestad.

• Kanga tihedus 186.
Materjal
Täidis: 100% polüester
Kangas: 65% polüester, 35% puuvill

RÖDTOPPA tekid

Hooldusjuhised

    
• Lihtsasti hooldatav tekk, mis tänu niiskustimavale 

lyocell-kiule ja pehmele, kohevale polüestrile 
tagab sulle kuiva ja mugava keskkonna. 

• Kuiv ja ühtlase temperatuuriga keskkond 
magamiseks, sest lyocell-kiust/puuvillast kate 
hingab hästi, aidates õhul ringi käia ja niiskusel 
aurustuda.

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

• Kanga tihedus 236.

Materjal
Täidis:  50% lyocell-kiud, 50% polüester
Kangas: 55% lyocell-kiud, 45% puuvill

 Jahedam
Jahedam ja õhem tekk, milles on vähem täidist. 
Hea valik juhul, kui sul on öösiti sageli palav.
Täidise kaal (150×200 cm) 450 g
150x200 cm 602.717.05 €13,99
200x200 cm 802.717.09 €19,99
220x240 cm 802.717.14 €25,99

 Soojem
Rohkema täidisega tekk, mis on hea valik juhul, kui 
sul pole magades liiga soe ega liiga külm. 
Täidise kaal (150×200 cm) 840 g
150x200 cm 202.717.50 €16,99
200x200 cm 402.717.54 €22,99
220x240 cm 302.717.59 €32,99

 Eriti soe
Ülimalt paks tekk rikkaliku koguse täidisega on hea 
valik juhul, kui sul on sageli külm ja soovid tekilt 
lisasoojust. Õmblustest vaheseinad peavad õhu 
kinni, mistõttu tekk on soojem ja mugavam.
Täidise kaal (150×200 cm) 1500 g
150x200 cm 403.438.50 €23,99
200x200 cm 203.438.51 €29,99

 Jahedam
Jahedam ja õhem tekk, milles on vähem täidist. 
Hea valik juhul, kui sul on öösiti sageli palav.
Filling weight (150×200 cm) 510 g
150x200 cm 202.714.96 €28,99
200x200 cm 102.715.00 €34,99
220x240 cm 302.715.04 €48,99

 Soojem
Rohkema täidisega tekk, mis on hea valik juhul, kui 
sul pole magades liiga soe ega liiga külm. 
Filling weight (150×200 cm) 960 g
150x200 cm 202.715.33 €33,99
200x200 cm 302.715.37 €39,99
220x240 cm 502.715.41 €69

 Eriti soe
Ülimalt paks tekk rikkaliku koguse täidisega on hea 
valik juhul, kui sul on sageli külm ja soovid tekilt 
lisasoojust. Õmblustest vaheseinad peavad õhu 
kinni, mistõttu tekk on soojem ja mugavam.
Filling weight (150×200 cm) 1500 g
150x200 cm 902.715.15 €39,99
200x200 cm 102.715.19 €59
220x240 cm 302.715.23 €95
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SÜNTEETILISED/TEHISKIUST TEKID

 Jahedam
Jahedam ja õhem tekk, milles on vähem täidist. 
Hea valik juhul, kui sul on öösiti sageli palav.
Täidise kaal (150×200 cm) 300 g
150x200 cm 202.718.54 €8,49
200x200 cm 102.718.59 €10,99
220x240 cm 302.718.63 €12,99

TILKÖRT tekk

Hooldusjuhised

    
• Lihtsasti hooldatav tekk, mis on naha vastu 

pehme ja mugav, sest kangas on harjatud mikro-
fiibrist.

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

• Kanga tihedus 176.
Materjal
Täidis: 100% polüester
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 kasuta miseks külma ilmaga kuudel.

NATURAALSED TEKID

SÖTVEDEL tekid

Hooldusjuhised

    
• Tagab sulle kogu ööks kuiva ja mugava kesk-

konna, sest pehme, soojust isoleeriv udu-
sulgedest ja sulgedest täidis imab niiskust ja 
juhib selle kehast eemale.

• Kuiv ja ühtlase temperatuuriga keskkond 
magamiseks, sest nii täidis kui ka puuvillast kate 
hingavad hästi, mistõttu õhk saab ringi käia.

• Soojus jaotub ühtlaselt, sest õmblus jagab teki 
ruudukesteks, mis hoiavad täidise paigal.

• Tekk on masinpestav 60° tempera tuuril, mis 
hävitab tolmulestad.

• Kanga tihedus 252.
Materjal
Täidis: 60% pardi udusuled / 40% pardisuled
Kangas: 100% cotton

HÖNSBÄR tekid

Hooldusjuhised

    
• Rikkalik suletäidis juhib niiskuse kehast eemale ja 

hoiab su kogu öö jooksul kuivana.
• Kuiv ja ühtlase temperatuuriga keskkond 

magamiseks, sest nii täidis kui ka puuvillast kate 
hingavad hästi, mistõttu õhk saab ringi käia.

• Soojus jaotub ühtlaselt, sest õmblus jagab teki 
ruudukesteks, mis hoiavad täidise paigal.

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

• Kanga tihedus 252.
Materjal
Täidis: 90% pardisuled / 10% pardi udusuled
Kangas: 100% puuvill

 Jahedam

Jahedam ja õhem tekk, milles on vähem täidist. 
Hea valik juhul, kui sul on öösiti sageli palav.

Täidise kaal (150×200 cm) 315 g
150x200 cm 802.715.73 €45,99
200x200 cm 502.715.79 €49,99
220x240 cm 502.715.84 €75

 Soojem
Rohkema täidisega tekk, mis on hea valik juhul, 
kui sul pole magades liiga soe ega liiga külm. See 
on soe, kuid kerge. Õmblustest vaheseinad peavad 
õhu kinni, mistõttu tekk on soojem ja mugavam.
Täidise kaal (150×200 cm) 520 g
150x200 cm 902.715.96 €59
200x200 cm 502.716.02 €79
220x240 cm 402.716.07 €99

 Eriti soe
Ülimalt paks tekk rikkaliku koguse täidisega on hea 
valik juhul, kui sul on sageli külm ja soovid tekilt 
lisasoojust. Õmblustest vaheseinad peavad õhu 
kinni, mistõttu tekk on soojem ja mugavam.
Täidise kaal (150×200 cm) 865 g
150x200 cm 002.715.53 €99
200x200 cm 702.715.59 €99
220x200 cm 702.715.64 €119

 Jahedam
Jahedam ja õhem tekk, milles on vähem täidist. 
Hea valik juhul, kui sul on öösiti sageli palav.
Täidise kaal ((150×200 cm) 515 g
150x200 cm 702.716.58 €23,99
200x200 cm 502.716.64 €28,99
220x240 cm 402.716.69 €34,99

 Soojem
Rohkema täidisega tekk, mis on hea valik juhul, kui 
sul pole magades liiga soe ega liiga külm. 
Täidise kaal ((150×200 cm) 970 g
150x200 cm 502.716.83 €26,99
200x200 cm 202.716.89 €34,99
220x240 cm 202.716.94 €49,99


