
All the products (shown here) may not be available at the store. Please contact the staff  
or look at www.IKEA.com for more information. For more detailed product information,  
see the pricetag and the Internet. All units require assembly.

Ostujuhend

Kõik uneks vajalik vanuses 3+
Voodid, madratsid ja tarvikud

Kas on aeg uue voodi ostmiseks?
Lapsed on alati liikumises – nad õpivad uusi asju, eksperimenteerivad ja mängivad. 
Seetõttu vajavad nad ka turvalist kohta, kus puhata ja magada, et aktiivse päeva muljed 
saaksid rahulikult settida. Alates 3. eluaastast on lapsed ilmselt oma esimesest voodist 
juba välja kasvanud, täis kasvanutele mõeldud voodi aga jääb neile veel liiga suureks. 
Seega sobib neile kõige paremini just lastevoodi. Täpselt õiges suuruses voodi, kus end 
mõnusalt ja turvaliselt kerra tõmmata.

Siin näidatud tooted ei ole alati kohapeal kättesaadavad. Lisainfo saamiseks võta ühendust IKEA töötajatega või 
vaata veebilehte www.IKEA.ee. Üksikasjalikuma tooteinfo leiad hinnasildilt ja internetist.
Kõik tooted vajavad kokkupanemist.
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Nii nagu IKEA täiskasvanutele mõeldud madratsid, on ka last
ele mõeldud madratsid hea õhuläbilaskvusega, mis takistab 
niiskuse ja 
hallituse teket. Enamikku meie madratsikatetest on võimalik 
pesta. 

IKEA lastemadratseid on saadaval erinevate mugavustega. 
Madrats peab olema lapse kasvueas keha jaoks piisavalt tugev, 
kuid samas pehme ja mugav. Kõik meie madratsid on valmista
tud ohututest ja vastu pidavatest materjalidest. Need ei sisalda 
ohtlikke aineid ja on hea õhuläbilaskvusega, pakkudes su 

Lapsele õige madratsi leidmiseks kaalu järgnevat:

1. Vaht- või vedrumadrats?  
Pakume laia valikut erinevaid madratseid. Kui teed otsuse 
vaht või vedrumadratsi kasuks, aitab see sul oma valikut 
kitsendada. 

2. Sinu eelarve 
Meil on sobiv madrats igale eelarvele – alates tavalistest kuni 
väga kvaliteetsetest materjalidest madratsiteni. Kuid sa võid 
alati kindel olla, et iga madratsi puhul on esmaseks prior
iteediks tagada su lapsele turvaline ja ohutu uni.  Me ei tee 
kunagi järeleandmisi laste ohutuse osas.

3. Tee kindlaks individuaalsed vajadused 
Suurus: Kas ostad madratsi pikendatavale voodile või 
lastevoodile? Kuna pikendatav voodi saab paar korda koos 
lapsega „kasvada“, siis tuleb ka madrats kolmes osas: voodit 
pikendades lisa lihtsalt üks osa juurde. Aeg: Mitu aastat laps 
üht ja sama madratsit kasutab? Kui madratsit on plaanis kas
utada mitmeid aastaid, siis sobib paksem ja vastupidavam 
madrats, mis pakub lapsele kasvades paremat tuge.

4. Vali madrats 
Järgnevatelt lehekülgedelt leiad kõik meie pakutavad laste
madratsid ja üksikasjaliku info iga madratsi kohta. 

 
Õhuringlus: Tänu hoolikalt tehtud valikutele madratsite ma
terjali ja ülesehituse osas võimaldavad kõik lastemadratsid 
õhul madratsi sees hästi ringi käia.

Madratsid

Madratsi valimine

Hooldus ja puhastamine

Kate
Kõigil meie madratsitel on katted, mida on lihtne puhastada ja 
hooldada, et madrats värskena hoida.

Madrats

Õhuta madratsit regulaarselt.

Pesemine 
keelatud

Masinpesu 40 °C Masinpesu 60 °C Kloorpleegitamine
keelatud

Trummelkuivatus
keelatud

Kuivata
tasasel pinnal

Triikimine
keelatud

Triigi madalal
temperatuuril

Triigi keskmisel
temperatuuril

Keemiline puhastus
keelatud
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Voodi, mis kasvab. Kui laps on kasvanud, saab ka voodit piken
dada. Me ise ütleme, et need voodid „kasvavad koos lapsega,“ 
st voodi laius jääb samaks, aga pikkust on võimalik kohandada. 

Pärast võrevoodist välja kasvamist on väikesele lapsele sobiv 
just hubane väike voodi. Ja kuna pikendatav voodi hõlmab kor
raga kolme erinevas suuruses voodit, siis on see hea valik ka 

Pikendatavad voodid
Sobivad lastele alates 3. eluaastast

MINNEN pikendatav voodi, 80×200 cm. Voodi pikkust saab 
reguleerida:  135 cm, 170 cm, 200 cm. Kui laps on kasvanud, 
saab pikenduse välja tõmmata.  LURÖY liistu dest voodipõhi 
kuulub hinna sisse, kuid tuleb eraldi pakendis.

Valge 291.239.58 89  €
Must 391.246.22 89  €
Türkiis 693.237.57 89 €

SUNDVIK pikendatav voodi, 80×200 cm. Voodi pikkust saab 
reguleerida: 135 cm, 170 cm ja 200 cm. Kui laps on kasvanud, 
saab pikenduse välja tõmmata. LURÖY liistu dest voodipõhi 
kuulub hinna sisse, kuid tuleb eraldi pakendis.

Valge 490.460.68 109 €
Hallikaspruun 390.416.60 109 €

SLÄKT pikendatav voodi, 80x200 cm. Voodi pikkust saab 
reguleerida: 135 cm, 170 cm ja 200 cm. Kui laps on kasvanud, 
saab pikenduse välja tõmmata. LURÖY liistudest voodipõhi 
kuulub hinna sisse, kuid tuleb eraldi pakendis.

Valge 704.411.42    70 €
 Voodipeats Kask 904.564.15    14,99 €
 Voodipeats Valge 504.564.17    1,99 €

BUSUNGE pikendatav voodi, 80×200 cm. Voodi pikkust 
saab reguleerida: 135 cm, 170 cm ja 200 cm. Kui laps on kas
vanud, saab pikenduse välja tõmmata. Komplekti kuuluvad 
täispuidust voodi liistud, mis tagavad kindla toe.

Valge 703.057.00 145 €
Heleroosa 902.290.17 145 €
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LÖVA baldahhiin. Võib paigaldada näiteks voodi peatsi või 
tugitooli seljatoe kohale seinale. Filtreerivad valgust, luues 
hubase atmosfääri ilma täielikult pimendamata. Ohutuse 
mõttes on baldahhiinil lihtsasti avatav takjapaelaga kinnitus.

Roheline 903.384.03 8,99 €

SUFFLETT vooditelk. Sobib mõõtmetelt 70, 80 ja 90 cm 
laiale voodile. Ära kasuta võrevoodil.

Roheline 803.324.73 12,99 €
Roosa 803.324.68 12,99 €

LEN baldahhiin. Hälli, võrevoodi või voodi kohale paigal
datud 
baldahhiiniga saad luua rahuliku nurgakese, tänu millele 
näeb lastetuba eriti hubane välja – just nagu muinas jutus. 
Siin magab su laps nagu üks õige prints või printsess.

Valge 804.649.01 9,99 €

FLYTTBAR hoiukast.

Tumehall 403.288.40 9,99 €

Üks madrats – kolm osa. Need ümberpööratavad madratsid 
kasvavad koos sinu lapsega, täpselt nagu pikendatavad 
voodidki. Iga madrats koosneb kolmest osast – üks pikk ja kaks 

lühikest. Kui laps on kasvanud, saad ühe või kaks lühikest osa 
hõlpsasti jalutsisse juurde lisada.

Madratsid pikendatavatele vooditele
Sobivad lastele alates 3. eluaastast

Hooldusjuhised

    
PLUTTEN vahtmadrats pikendatavale voodile.  Lihtne ja ohutu. See ümber  pööra
tav madrats on valmistatud 7 cm paksusest vahust ning madrats on mõlemalt poolt 
sama sile ja pehme. Katte saab hõlpsasti ära võtta ja see on rulli pakitud, et saaksid 
selle lihtsasti koju viia.

80×200 cm 503.393.91 36,99 €
 

Hooldusjuhised 
Kate:

     
VIMSIG vahtmadrats pikendatavale voodile. Pehme ja hea õhuläbilaskvusega 
madrats, mis pakub head tuge. Sellel 10 cm paksusel madratsil on kaks erinevat kihti 
– üks munarestikujulise mustriga, mis pakub keskmiselt kõva tuge, ja teine, ühtlane 
pool, mis on kõvem. Tänu vahu tekstuurile on madrats mugav ja laseb hästi õhku läbi, 
tagades lapsele hea toe ja meeldiva keskkonna, kus magada. Kate on eemaldatav ja 
masinpestav 40 °C temperatuuril.

80×200 cm 403.393.82 59 €

Hooldusjuhised 
Kate:

     
INNERLIG vedrumadrats pikendatavale voodile. Paindlikud vedrud ja pehme 
vaht. Selle 12 cm paksuse kolmeosalise madratsi pikem külg koosneb pehmesse 
vahtu pakitud paindlikest vedrudest. Tänu sellisele ehitusele hoiab madrats kauem 
vormi, võimaldab õhul vabalt läbi käia ja pakub lapsele mugavat tuge. Kaks lühikest 
osa sisaldavad survet leevendavat vahtu. Kate on eemaldatav ja masinpestav 60 °C  
temperatuuril.

80×200 cm 903.393.89 75 €

Hooldusjuhised
Kate:

     
NATTSMYG. Paindlik ja praktiline. NATTSMYG on 9 cm paksune madrats, mis on täid
etud survet leevendava elastse vahtkumm, porolooniga, mis vormub lapse keha järgi 
ja pakub mugavat tuge. Tänu madratsi küljel paiknevale käepidemele on madratsi 
kõige pikemat osa lihtne tõsta ja sellele lina panna. Pikendusosadel on praktilised tak
japaelaga kinnitused, mis hoiavad neid paigal, kui sa voodit üles teed. Kõigile kolmele 
osale mõeldud kate on masinpestav 60 °C  temperatuuril.

80×200 cm 403.393.77 95 €

Täiendavad tooted
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Lastevoodid
Sobivad lastele alates 3. eluaastast

Lastevooditel on ümarad servad ja lattide vahel kitsad vahed, 
et laps kuhugi kinni ei jääks. Nagu kõik IKEA lastevoodid, on ka 

selle voodipõhi hea õhuläbilaskvusega ja puuduvad väikesed 
osad, mis võiksid lahti tulla.

KRITTER turvapiirdega voodiraam, 70×160 cm. Täispuit, 
vastupidav naturaalne materjal. Turvapiire hoiab ära lapse 
voodist välja kukkumise. Hind sisaldab LURÖY liistudest 
voodipõhja, kuid voodipõhi tuleb eraldi pakendis.

Valge 691.854.35 75 €

SNIGLAR turvapiirdega voodiraam, 70×160 cm. Täispuit, 
vastupidav naturaalne materjal. Turvapiire hoiab ära lapse 
voodist välja kukkumise. Hind sisaldab LURÖY liistudest 
voodipõhja, kuid voodipõhi tuleb eraldi pakendis.

Pöök 191.854.33 39.99 €

Madratsid lastevoodile

LÖVA baldahhiin. Võib paigaldada voodipeatsi või tugitooli 
seljatoe kohale seinale. Filtreerib valgust, luues hubase 
atmosfääri ilma täielikult pimendamata. Ohutuse mõttes on 
baldahhiinil lihtsasti avatav takjapaelaga kinnitus.

Roheline 903.384.03 8,99 €

SUFFLETT vooditelk. Sobib mõõtmetelt 70, 80 ja 90 cm 
laiale voodile. Ära kasuta võrevoodil.

Roheline 803.324.73 12,99 €
Roosa 803.324.68 12,99 €

LEN baldahhiin. Hälli, võrevoodi või voodi kohale paigal
datud 
baldahhiiniga saad luua rahuliku nurgakese, tänu millele 
näeb lastetuba eriti hubane välja – just nagu muinas jutus. 
Siin magab su laps nagu üks õige prints või printsess.

Valge 804.649.01 9,99 €

FLYTTBAR hoiukast.

Tumehall 403.288.40 9,99 €

Hooldusjuhised
Kate:

     
UNDERLIG Sellel 10 cm paksusel madratsil on kaks erinevat pinda – üks muna
restikujuline pool, mis pakub keskmiselt kõva tuge, ja teine, ühtlane pool, mis on 
kõvam. Vahu tekstuur teeb madratsi mugavaks ja tagab hea õhuläbilaskvuse, mis 
pakub lapsele head tuge ja meeldiva magamiskeskkonna. Kate on eemaldatav ja 
masinpestav 60 °C  temperatuuril. Madrats on rulli pakitud, et saaksid selle lihtsasti 
koju viia.

70×160 cm 303.393.92 44,44 €

Sobivad lastele alates 3. eluaastast

KURA ümberpööratav voodi

Madal KURA voodi sobib ideaalselt väiksematele lastele, aga 
mitte ainult, sest see ka “kasvab” koos lapsega. Pööra voodi üm
ber ja saad kõrge voodi, mille alla võid luua hubase patjadega 
nurga.

Voodi hoiab ruumi kokku ja ka kasvab koos lapsega. Kui laps 
saab vanemaks ja tal on juba rohkem asju, jagub kõrge voodi all 
neile ilusti ruumi. 

KURA kardinaga vooditelk. Baldahhiin annab privaatsust 
ja loob tubatoastunde. Pane tähele! Sobib ainult KURA 
ümberpööratavale voodile.

97x68 cm dinosaurus 204.642.11 30 €

KURA kardinaga vooditelk. Baldahhiin annab privaatsust 
ja loob tubatoastunde. Pane tähele! Sobib ainult KURA 
ümberpööratavale voodile.

Hall/valge 903.324.58 30 €

STICKAT vooditasku, 39×30 cm. Nutikas panipaik, mille 
saad riputada lapse voodi külge.

Roheline 402.962.93 4,69 €
Roosa 902.962.95 4,69 €
Must 803.783.38 4,69 €

MÖJLIGHET vooditasku, 75×27 cm. Selle praktilise voodi
taskuga saad oma raamatu, tahvelarvuti ja kõrvaklapid alati 
käeulatuses hoida – isegi narivoodi ülemisel korrusel.

Sinine 804.213.89 5,99 €

KURA ümberpööratav voodi, 90×200 cm. Kui pöörad voodi 
ümber, saab madalast voodist kõrge tüüpi voodi. Liistudest 
voodipõhi kuulub komplekti.

Valge/mänd 802.538.09 129 €

KURA vooditelk. Sobib nii kõrges kui madalas positsioonis 
voodile. Baldahhiin annab privaatsust ja loob tubatoas
tunde. Pane tähele! Sobib vaid KURA ümberpööratavale 
voodile.

Türkiis 402.965.99 14 €
Roosa 103.112.28 14 €

Kasutades madratsit voodi alumisel astmel, sobib lastele vanuses 3–6 eluaastat
Kasutades madratsit voodi ülemisel astmel, sobib kasutamiseks lastele alates 6. eluaastast

Hooldusjuhised
Kate:

    
MOSHULT vahtmadrats. Valge. Elastne vahtmadrats tagab toe ja mugavuse tervele 
kehale. Suurus 90×200 sobib lastele kasutamiseks. Madratsil on ilma lukukelguta 
lastekindel lukk, mis tähendab, et puuduvad väikesed osad ja laps ei saa lukku ise 
avada. Lihtne puhtana hoida, sest kate on masinpestav. Lihtne koju viia, sest madrats 
on rulli pakitud. Paksus: 10 cm.

90×200 cm 302.723.39 49 €

Hooldusjuhised
Kate:

    
MALFORS vahtmadrats. Valge. Elastne vahtmadrats tagab toe ja mugavuse tervele 
kehale. Suurus 90×200 sobib lastele kasutamiseks. Madratsil on ilma lukukelguta 
lastekindel lukk, mis tähendab, et puuduvad väikesed osad ja laps ei saa lukku ise 
avada. Lihtne puhtana hoida, sest kate on masinpestav. Lihtne koju viia, sest madrats 
on rulli pakitud. Paksus: 12 cm.

90×200 cm 402.722.87 69 €

Madratsid KURA ümberpööratavale voodile

Täiendavad tooted
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Panipaigaga voodid ja väljatõmmatavad lisavoodid

Sobivad lastele alates 3. eluaastast. Väljatõmmatavad lisavoodid 
on ratastel ja sobivad ideaalselt juhul, kui ruumi napib. Mõned 

IKEA voodid tulevad koos sisseehitatud panipaigaga.

Sobivad lastele alates 3. eluaastast

SLÄKT voodiraam, 90×200 cm. Seda voodiraami saab 
kombineerida SLÄKT panipaigaga lisavoodiga või SLÄKT 
panipaigaga istme mooduliga ja SLÄKT ratastel hoiukastiga. 
Hind sisaldab LURÖY liistudest voodipõhja, kuid voodipõhi 
tuleb eraldi pakendis.

Valge 792.277.55 69 €

SLÄKT lisavoodi ja panipaigaga voodiraam, 90×200 cm. 
SLÄKT voodi raami all on lisavoodi. Kui sõber jääb ööseks, 
saab lisavoodi hõlpsasti välja tõmmata. Sahtlites on ruumi 
voodilinadele ja mänguasjadele. Lisavoodile sobib madrats, 
mille max kõrgus on 10 cm. Hind sisaldab LURÖY liistudest 
voodipõhja, kuid voodipõhi tuleb eraldi pakendis.

Valge 892.277.31 169 €

SLÄKT panipaiga ja liistudest voodipõhjaga voodiraam, 
90×200 cm. Iga teismelise unistus. Ilus voodi ja suur pani
panik kõigele alates Tsärkidest kuni hobitarvikute ja musta 
pesuni välja. Kõik väikesel pinnal ja mugavalt käeulatuses.

Valge 292.919.56 229€

SLÄKT ratastel hoiukast, 62×62×36 cm. See hoiukast ma
hub SLÄKT voodiraami alla ja tänu ratastele on seda lihtne 
ringi liigutada. Sahtel asjade hoiustamiseks.

Valge 803.629.74 45 €

SLÄKT tumba/kokkupandav madrats, 62×48×36 cm.
Lastele meeldib istuda põrandal pehme madratsi peal – ma
drats sobib suure päraselt nii kukerpallitamiseks, lamamiseks 
kui ka koos sõpradega aja veetmiseks. Kui on aeg koristada, 
pane lihtsalt madrats kokku ja lükka SLÄKT voodi alla peitu.

Hall  103.629.63 69 €

LÖVA baldahhiin. Võib paigaldada voodipeatsi või tugitooli 
seljatoe kohale seinale. Filtreerib valgust, luues hubase 
atmosfääri ilma täielikult pimendamata. Ohutuse mõttes on 
baldahhiinil lihtsasti avatav takjapaelaga kinnitus.

Roheline 903.384.03 8,99€

SUFFLETT vooditelk. Sobib mõõtmetelt 70, 80 ja 90 cm 
laiale voodile. Ära kasuta võrevoodil.

Roheline 803.324.73 12,99 €
Roosa 803.324.68 12,99 €

LEN baldahhiin. Hälli, võrevoodi või voodi kohale paigal
datud 
baldahhiiniga saad luua rahuliku nurgakese, tänu millele 
näeb lastetuba eriti hubane välja – just nagu muinas jutus. 
Siin magab su laps nagu üks õige prints või printsess.

Valge 804.649.01 9,99€

FLYTTBAR hoiukast.

Tumehall 403.288.40 9,99€

1. Voodiraam, mille all on ruumi panipaigale või panipaigaga 
lisavoodile.

2. Ümarad nurgad ja servad.
3. Hind sisaldab LURÖY liistudest voodipõhja, mis tuleb eraldi 

pakendis. 
4. Istmemoodulil on rattad ja kaanealune panipaik.
5. Panipaigal on rattad, et seda oleks lihtne liigutada, ja sahtel 

asjade hoiustamiseks.
6. Tumbat/kokkupandavat madratsit saab erineval moel kokku 

panna, et sellel oleks mõnus istuda või lamada.

Kasulik teave

1

2

5

6
4

3

Täiendavad tooted
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Narivoodid
Sobivad lastele alates 6. eluaastast

Narivoodis on kokku kaks voodikohta – üks üleval ja teine all. 
Voodis on voodikoht ühele inimesele ja selle all ruum asjade 
hoiustamiseks, mängimiseks või õppimiseks. Kõik voodid on 
üheinimesevoodid. Narivoodi ülemisel korrusel tohivad magada 
vaid üle 6aastased lapsed. Ülemisel voodil on sobival kõrgusel 
korralik turva piire, mis tagab magaja ohutuse. Tänu turvapiirdes 

olevatele minimaalsetele vahedele ei kuku laps voodist välja. 
Turvapiire ei taga turvalisust juhul, kui madrats on voodi jaoks 
liiga kõrge. Seega kasuta kindlasti madratsit, mis on voodile või 
narivoodi ülemisele astmele sobiva paksusega.  

Narivoodid

SVÄRTA lauaplaat. Lahendus, mille abil luua kirjutuslaud 
õppimiseks või töö tegemiseks. Kinnita SVÄRTA või TUFFING 
voodi külgedele. 
Hõbeda värvi 202.498.96 60€

SVÄRTA narivoodi, 90×200 cm. Kui täiendad SVÄRTA 
kirjutus lauaplaadiga, saad voodi all olevat ruumi kasutada 
töö tegemiseks või õppimiseks – või luua hubase nurga is
tumiseks. Redeli võib kinnitada nii paremale kui ka vasakule 
poole. Voodipõhi kuulub komplekti.
Hõbeda värvi 202.479.82 149 €

SVÄRTA voodiraam ja lauaplaat, 90×200 cm. 

Hõbeda värvi 591.512.71 209€

TUFFING narivoodi, 90×200 cm. Kui täiendada SVÄRTA laua
plaadiga, saad kasutada voodialust ruumi õppimiseks või 
töötamiseks – või luua hubase nurga istumiseks. Voodipõhi 
kuulub komplekti. 

 902.994.49 119 €

VITVAL narivoodi, 90×200 cm. Selle tüüpi voodi muudavad 
unikaalseks detailid. Pehmed vormid, kindel redel ja kollase 
aktsendiga kangast turvapiirded. Täienda MÖJLIGHET sarja 
voodilinade ja tarvikutega. 
Valge/helehall 104.112.42 175€

VITVAL lauaplaat, 95×45 cm. Selle lauaga saad VITVAL tüüpi 
voodi alla hõlpsasti kirjutamiseks ruumi luua. Tänu tugijalale 
on see vastupidav ja perfotahvlit saad täiendada SKÅDIS 
sarja tarvikutega. Augud sobituvad ideaalselt.
Valge 404.114.10 50 €

SVÄRTA narivoodiraam, 90×200 cm. Hea valik juhul, kui 
ruumi napib. Redeli võib paigaldada nii paremale kui ka 
vasakule poole. Voodipõhi kuulub komplekti. 

Hõbeda värvi 102.479.73 165 €

TUFFING narivoodi, 90×200 cm. Hea valik juhul, kui ruumi 
napib. Voodi on madalam, mistõttu on voodit lihtsam ära 
teha. Voodipõhi kuulub komplekti. 

002.392.33 109 €

MYDAL narivoodiraam, 90×200 cm. Redeli võib paigaldada 
nii paremale kui ka vasakule poole. Valmistatud täispui
dust, mis on vastupidav ja soe naturaalne materjal. Hea 
valik juhul, kui ruumi napib.  Liistudest voodipõhi kuulub 
komplekti.

Valge 204.676.29 199€
Mänd 001.024.52 149€

STICKAT vooditasku, 39×30 cm. Nutikas hoiulahendus, 
mille saab riputada lastevoodi külge.

Roheline 402.962.93 4,69€
Roosa 902.962.95 4,69€
Must 803.783.38 4,69€

MÖJLIGHET vooditasku, 75×27 cm. Selle praktilise voodi
taskuga saad raamatu, tahvelarvuti või kõrvaklapid alati 
mugavalt käeulatuses hoida – isegi siis, kui magad narivoodi 
ülemisel korrusel. 

Sinine 804.213.89 5,99€

VITVAL narivoodiraam, 90×200 cm. Pehmed vormid ja 
kangast turva piirded. Need on just need detailid, mis muu
davad selle nari voodi unikaalseks. Ideaalne juhul, kui vajad 
kahte magamiskohta, aga toas napib ruumi.
Valge/helehall 804.112.72 199 €

Madratsid narivooditele 

Hooldusjuhised:
Kate:

    
MOSHULT vahtmadrats. Valge. Elastne vahtmadrats toetab mugavalt kogu keha. 
Sobiv suurus lastele kasutamiseks – 90×200. Sellel on lastekindel ilma lukukeeleta 
tõmblukk, mistõttu puuduvad väikesed osad ja lapsed ei saa lukku ise avada. Lihtne 
puhtana hoida, sest kate on masinpestav. Lihtne endaga koju viia, sest madrats tuleb 
rulli pakitult. Paksus: 10 cm.

90×200 cm 302.723.39 49€

Hooldusjuhised:
Kate:

    
MALFORS vahtmadrats. Valge. Elastne vahtmadrats toetab mugavalt kogu keha. 
Sobiv suurus lastele kasutamiseks – 90×200. Sellel on lastekindel ilma lukukeeleta 
tõmblukk, mistõttu puuduvad väikesed osad ja lapsed ei saa seda ise avada. Lihtne 
puhtana hoida, sest kate on masinpestav. Lihtne endaga koju viia, sest madrats tuleb 
rulli pakitult. Paksus: 12 cm.

90×200 cm 402.722.87 69 €
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